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PETONS AMB LLENGUA

La Paloma es va abraonar sobre l’esqueixada i va co-
mençar-hi a sucar pa amb delectació. Veient-la endrapar, 
ningú del restaurant no hagués imaginat mai que aquella 
dona s’havia educat en el lycée més selecte de la capital. I 
és que el bon menjar la perdia. De segon havia demanat 
arròs negre amb sípia, i de tercer, rap amb cloïsses i gam-
bons de la costa, tot acompanyat d’un bon vi d’agulla, fresc 
i força sec, com a ella li agradava. I per postres, pensava, 
s’entaforaria gola avall una terrina de crema catalana… 
Aquella nit la Paloma compartia estovalles amb la seva ami-
ga Almudena, que per tota la menjada havia demanat una 
amanida de créixens i raves, ingredients bàsics de la seva 
enèsima dieta. La Paloma, en canvi, no estava per règims ni 
romanços. De fet, mai no li havien calgut; la naturalesa li 
havia regalat un metabolisme a prova de bacanals, i mengés 
el que mengés no s’engreixava ni un gram. Potser per això 
havia convertit la gastronomia en la seva principal font de 
plaer. La seva passió era la cuina catalana, tan saborosa, 
tradicional i en ocasions exòtica. En canvi —i encara que 
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sembli estrany—, la Paloma tenia fòbia als catalans: eren 
uns insolidaris que, a més, tenien el mal costum de parlar 
diferent. Aquesta aversió li venia de les primeres vacances 
que va passar a la Costa Daurada, d’una vegada que la 
dependenta d’una botiga de roba de Cambrils se li va 
adreçar en català, la molt agosarada. Però aquests i altres 
contratemps lingüístics —n’hi va haver més— no aconse-
guirien fer-li avorrir l’escalivada, el romesco, els calçots i 
altres delícies pròpies del país. Pesava més l’estómac. Tant 
és així, que la Paloma va decidir que, petés qui petés, cada 
estiu passaria les vacances a Catalunya. Això sí: en llocs 
que figuressin a la guia Los mejores res taurantes de cocina 
regional catalana, el seu llibre de capçalera.

“Que voldran més vi, les senyores?”, els va dir el cam-
brer. L’arròs negre i la sípia es van regirar a l’estómac de la 
Paloma. Què s’havia cregut, aquell cambrer?, com si ella 
l’hagués d’entendre, aquell dialecte… Tenia claríssim que 
aquell jove era un mal educat. Encesa, va decidir pagar-li 
amb la mateixa moneda: li parlaria en francès tot el que 
quedava de sopar. Faltaria més!… L’aroma de les cloïsses 
fumejants va ajudar a calmar els ànims encrespats de la 
Paloma. I a la tercera mossada de rap ja gairebé s’havia 
oblidat de com en són, d’estranys, els catalans. De sobte va 
notar que, unes quantes taules més enllà, un jove atractiu 
i elegant que sopava sol l’esguardava amb ulls seductors i 
un somriure tendre i dolç, com el mató amb mel. “Quines 
postres!”, va pensar la Paloma. Trobava aquell home inte-
ressant i misteriós, i el seu pensament s’hi va abandonar. 
Potser per això no es va adonar que, entre rave i rave, l’Al-
mudena li acabava d’anunciar una primícia: demà mateix 
començaria el règim de la carxofa.

Enric Alfonso i Xaruba
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*   *   *
 

Aquell sopar d’estiu al restaurant va ser el preludi d’una 
apassionada història d’amor entre la Paloma i el jove de 
llavis de mel i mató i mirada penetrant. Es deia Jaume, i 
malgrat ser català de soca-rel, la Paloma s’hi va lliurar sense 
lluitar. Mai no s’hagués imaginat que un home li robaria el 
cor d’aquella manera. Era molt atent i cavaller, i li prepa-
rava un pa amb tomaca per llepar-se’n els dits… Al cap de 
dues setmanes, la Paloma ja havia deixat la seva feina a la 
capital per estar amb el seu estimat a la borda que els dos 
van decidir llogar en un petit poble del Pirineu lleidatà, 
vora la carretera que du a Vaquèira. Instal·lats en aquell niu 
d’amor, ell la va instruir en l’elaboració de formatges de 
vaca, llom adobat i conserves de gerds, i ella es va immer-
gir en els plaers que li oferia aquell paradís gastronòmic i 
carnal. Cegada d’amor, la Paloma no va trigar a adaptar-se 
a la nova realitat amb l’ajuda pacient d’en Jaume, aquell 
jove fascinant que cada matí li duia al llit una safata plena 
de brioixos farcits amb mel de mil flors i una gerra de llet 
acabada de munyir. Ben aviat, ella es va rebatejar com a 
Coloma i es va apuntar a les classes de català del Consell 
Comarcal. Van ser dos anys de dolços petons, només 
interromputs pels viatges que en Jaume feia dos cops per 
setmana al cap i casal, uns desplaçaments que —segons 
deia— havien de servir per introduir a les millors botigues 
de delicatessen de Barcelona els productes artesanals que 
elaboraven a la borda. La Coloma  l’esperava pacientment, 
mentre pensava que era la dona més afortunada del món. 
Mai va explicar a l’Almudena el seu “èxode català”, ni 
tampoc ho sabien les altres amigues que conservava del 
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lycée. Va pensar que no haurien entès res, les tòtiles.
Un matí de juny, dos dies després que la Coloma 

aprovés el nivell c de català, en Jaume va sortir de la borda 
després de rebre una trucada que la dona va trobar molt 
estranya. Mai més no l’ha tornat a veure. Ja han passat sis 
anys des d’aquella misteriosa desaparició, però la Coloma 
encara confia que el seu estimat entrarà un matí a la cambra 
amb una safata plena de brioixos calents. Però ara ell té 
una altra missió: dedicar-se en cos i ànima a la Sonsoles, 
exmilitant d’ultradreta i llaminera fins a la perdició, a qui 
va seduir en un luxós restaurant de Sant Feliu de Guíxols. 
Des de fa cinc anys regenten un pròsper negoci d’anxoves 
a l’Escala, on han estat molt ben acollits. Quan la noia 
aprovi la darrera assignatura de Filologia Catalana, en 
Jaume desapareixerà sense deixar rastre. Poc temps des-
prés, serà guardonat amb l’Almogàver d’Or, que atorga el 
Club dels Conquistadors Gastrònoms. És un premi que 
aconsegueixen els socis que certifiquen haver culminat 
amb èxit deu immersions lingüístiques i culturals d’alt 
nivell, també conegudes com de dificultat e. En Jaume ja 
fa dues dècades que s’hi dedica professionalment. És una 
feina dura: cal conèixer a fons les arts de la seducció i ser 
un lingüista, gastrònom i cuiner de primera, requisits als 
quals s’hi ha d’afegir grans dosis de psicologia, paciència i 
per se verança. I en alguns casos també cal tenir molt d’es-
tómac. En Jaume té la sort de poder visitar la seva esposa, 
la  Violant, dos cops per setmana. Així pot desconnectar  
mo men tà niament de la feina. I ella també. Fa poc més d’un 
any, la Violant va obtenir l’Almogàver de Plata. La noia és 
dolça com l’arrop i cuina com els àngels. Segons diuen, 
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l’home que passa pels seus fogons pot acabar recitant “La 
vaca cega” abans del segon plat.

*   *   *
 

La Coloma viu encara a la borda vora la transitada car-
retera de Vaquèira, on ha obert una botigueta de formatges 
de vaca que elabora ella mateixa. Sempre que endinsa el 
cullerot en la pasta lletosa de l’obrador la ment se li perd 
en aquelles tardes de pluja en què en Jaume li preparava pa 
amb tomaca i botifarra culana mentre repassaven pronoms 
febles. Són records que la torturen, però que la Coloma 
intenta esborrar amb un somriure d’orella a orella cada 
cop que la campaneta de la botiga anuncia l’arribada d’un 
nou client. La pela és la pela.

Petons amb llengua
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EL PALMELL D’UNA Mà     

Es va despertar —estès a terra, mig tapat amb una ja-
queta tronada i llardosa, en un parc estrany, desconegut— 
quan un vagabund xacrós el va palpar en sospitar, per la 
taca de sang que hi havia sota el seu cap, per la pal·lidesa 
del seu rostre i per l’erta immobilitat que aparentava, que 
era mort. Després, en veure que reaccionava, el trinxeraire 
li va preguntar si havia estat cosa d’aquells malparits de 
sempre. I ell va insinuar, amb la mà, una negació, i amb 
aquell escàs gest va voler dir que no ho sabia, que no recor-
dava el que li havia passat, que en aquell moment només 
era capaç de percebre i d’expressar allò: la ignorància més 
succinta i absoluta.

Amb prou feines va aconseguir, el raquític auxiliador, 
posar-lo dret, acostar-lo a un banc i asseure-l’hi. I li va 
preguntar si duia diners. Amb moviments maldestres i 
lents el ferit es va furgar les butxaques, i no hi va trobar 
res. Aleshores el vagabund li va agafar un braç i va mirar-li 
el canell: hi havia una franja un pèl pàl·lida en comparació 
de la resta de la pell. “També t’han pres el rellotge”, va dir. 

Jaume Calatayud Ventura
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I després d’examinar, amb una ganyota mescla de lament 
i escrúpol, la nafra en el parietal dret, va afegir: “Hi tens 
un bon trau, aquí. Cal que te’l cusin.” El va ajudar de bell 
nou a aixecar-se i el va portar a un ambulatori proper. 
Allà, el va deixar, a la porta, recolzat a la paret, i se’n va 
anar com aquell qui fuig, com temorós que el veiessin 
i potser volguessin reconèixer-lo també a ell. Un parell 
d’infermers van recollir l’abandonat. Li van netejar la 
ferida, van cosir-la-hi i li van fer una sèrie de preguntes, 
de cap de les quals no n’obtingueren resposta. Afirmava 
que no podia recordar res: ni com va arribar a aquell parc, 
ni el que li havia passat, ni qui era… No van trobar cap 
tipus de documentació, ni cap objecte personal, als seus 
pantalons i la seva jaqueta. Li van donar una pastilla, van 
posar-li una injecció i van oferir-li unes sabatilles de goma, 
de bany, car anava descalç. I degueren trucar a la policia, 
perquè al cap d’una estona —que ell va passar assegut en 
una cadira de rodes, endormiscat— van aparèixer un parell 
d’agents i se’l van endur.

A la comissaria, el van ficar en una sala buida, amb les 
parets pintades d’un color ocre imprecís i tèrbol; tot el 
mobiliari es limitava a un parell de bancs ennegrits, un a 
cada costat, i li van dir que esperés. Va passar mitja hora 
llarga fins que el van portar a un despatx on uns quants 
individus, tots d’uniforme, teclejaven, desganadament, en 
antigues màquines d’escriure. El van fer seure davant d’un 
d’ells i es van repetir, més o menys, les preguntes que ja li 
 havien fet a l’ambulatori; a cap no va poder respondre; no 
recordava absolutament res. Van examinar la seva roba. Els 
pantalons, malgrat un estrip i el rastre de la terra on havia 
estat estès, es veien nous i de bona qualitat; de ca misa, no 
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en portava, però la samarreta era de fil, i els mitjons també. 
La jaqueta, en canvi, era un parrac, i un parell de talles 
més petita del que ell necessitava. Resultava evident que 
algú l’havia despullat de les sabates i la camisa, o el jersei, 
i li havia canviat la jaqueta per aquella miseriosa. 

Quan el van tornar a dur a la sala d’abans, l’estança ja 
no era buida. Asseguda en un dels bancs hi havia una dona 
jove, d’uns vint-i-cinc anys, rossa tenyida, amb sabates de 
taló alt, de xarol vermell, faldilla curta de cuir negre, samar-
reta de tirants i un xal damunt les espatlles. Al costat tenia 
una bossa també de xarol vermell, amb cadenes daurades.

Van romandre uns quants minuts en silenci, davant 
per davant, fins que la noia li va preguntar què li havia 
passat, i ell va respondre que no ho sabia, que no recordava 
res, ni qui era. Ella va dir-li, amb un esbós de somriure 
sorneguer, que no devia ser un qualsevol, perquè, tot i el 
seu estat, no feia precisament pinta de pidolaire. “Jo calo 
de seguida la gent”, va faronejar. I li va preguntar una altra 
cosa: “Què penses fer?” Ell va arronsar les espatlles. “Doncs 
vés amb compte, perquè aquí et poden carregar qualse-
vol mort”, el va advertir ella  . “N’hi ha un parell de molt 
mala índole. Me’ls conec prou bé.” Però tampoc aquelles 
paraules no van fer que ell reaccionés. Semblava sumit 
en un desmaiat estupor. La mirava com si no la veiés; tot 
ho mirava com si no ho veiés, com si fos transparent. Era 
una mirada buida, desvalisada, exànime… I la noia es va 
compadir d’aquella desolació. “Ets estúpida”, va pensar, 
en sentir la pessigada de la misericòrdia. “No el coneixes 
de res. Per què l’has d’ajudar? Preocupa’t de tu mateixa.” 
Però va oferir-li de treure’l d’allà. Va assegurar que podia 
aconseguir-ho dient, simplement, que el coneixia; perquè 

El palmell d’una mà
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els policies, llevat que ja haguessin previst utilitzar-lo per 
a alguna cosa, el que preferien era aviar-lo i oblidar-se del 
problema. Ell va respondre que, per no saber, no sabia ni 
què volia; que estava absolutament desconcertat i que ni 
tan sols podia pensar. En aquell moment es va obrir la 
porta, va aparèixer un agent, va lliurar a la noia un carnet 
d’identitat i li va dir que ja se’n podia anar; i aleshores ella 
va explicar-li que coneixia aquell home ferit i que sabia on 
vivien uns familiars seus. I es va oferir a acompanyar-lo 
fins allà. L’agent la va mirar malfiat i va guardar un silenci 
cavil·lós. Va fer mitja volta, va sortir de la sala i va tancar 
la porta. Al cap d’uns quants minuts, va reaparèixer i va 
dir, adreçant-se a ella: “Marxeu tots dos. Emporta-te’l.”

*   *   *
 

El matí era humit, gris, boirós… La noia va parar un 
taxi i van fer un trajecte curt, fins a una plaça petita on un 
parell de vells matiners es fumaven el primer caliquenyo 
del dia, asseguts, damunt uns fulls de diari, en un banc de 
fusta pintada de verd, molla de rosada. Per un portal que 
flairava lleixiu van accedir a una escala estreta i corbada 
i, a la penombra, van pujar a l’entresòl. Només hi havia 
un pis per planta. “Visc aquí”, va dir ella, mentre buscava 
la clau a la bossa. Era un habitatge petit, acceptablement 
net i endreçat, però sense ni tan sols una pretensió de llar, 
gairebé amb aquell aire impersonal i d’eventualitat de les 
pensions. Ell es va quedar, indecís i atordit, a l’entrada 
d’un aprofitat menjador que semblava ser l’única peça una 
mica espaiosa de la casa, mirant com la noia descorria les 
cortines de la finestra i pujava la persiana abans d’oferir-li 
la possibilitat de dutxar-se, i roba neta. “L’amo d’això ja 
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no tornarà —va dir, alhora que obria la porta d’un armari 
de lluna—, almenys fins d’aquí a uns quants anys i un 
dia.” I, més com si obeís una ordre que com si satisfés un 
desig, l’home va acceptar el suggeriment. La cambra de 
bany donava a un petit passadís. Ella l’hi va acompanyar, 
va deixar-li una tovallola damunt un tamboret i li va in-
dicar quina era l’ampolla del gel. Deu minuts després ell 
va tornar a aparèixer al menjador, ja dutxat, amb la roba, 
feta un bolic, sota el braç i la tovallola com a faldilla; ella 
li va agafar el fardell, va tornar a posar a la seva dispo  -sició 
—amb un simple però ben explícit gest— l’armari obert 
i se’n va anar també cap a la cambra de bany. Quan en 
va sortir, embolicada amb un barnús de color lila, ell ja 
estava vestit: pantalons de lona blau marí, sabatilles d’es-
port i un jersei granat. “Tot gairebé de la meva talla”, va 
comentar. “Estàs maco”, va dir-li ella, amb un somriure als 
llavis, i li va preguntar: “Et fa molt mal?”, mentre acostava 
una mà al costat ferit del cap i li acariciava la galta.  “A 
l’ambula tori m’han posat una injecció i m’han donat una 
pastilla, i des d’aleshores no me’n fa gaire. Però estic força 
marejat.” “Potser el que necessites és menjar. En aquest 
moble trobaràs unes estovalles i coberts. Para taula. Jo vaig 
a preparar alguna cosa.”

Van menjar embotits, formatge i truites a la francesa. I 
van beure vi. Ell, molt poc; ella, força, i es va sincerar. De 
tant en tant queia en la temptació d’imaginar una intimi-
tat, lliurar-s’hi i desfogar l’ànima. Després, generalment, 
se’n penedia i es jurava no reincidir-hi, però una vegada 
i una altra trencava aquell jurament. I va explicar una 
història amarga. “No m’importaria pas oblidar-la”, va dir, 
al·ludint a l’amnèsia d’ell i com per mirar d’alleugerir-la de 
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dramatisme. “Tant de bo pogués aconseguir-ho!” Va parlar 
d’una infància pobra, una mare malalta i un pare que no les 
estimava. La mare va morir el dia que ella celebrava el seu 
novè aniversari, i li va tenyir de negre els dies 12 d’agost 
per a la resta de la vida; i al cap d’un parell de mesos el pare 
va deixar-la amb l’àvia i va desaparèixer.           A penes un 
lustre després, l’àvia va morir, i la lluita per     la vida se li 
va fer molt dura a aquella criatura de catorze anys. Potser 
per això —es va lamentar—, ara, de vegades li semblava 
que en tenia ja cinquanta en comptes de vint-i-cinc. “De 
veritat —va insistir—, hi ha històries que el millor seria 
que se’ns esborressin de la memòria.”

En acabat de menjar, van prendre cafè. I ella va dir que 
tenia son, que duia moltes hores sense dormir. “Jo també 
en tinc, de son”, va dir ell. La noia li va agafar la mà i el 
va portar cap a una habitació petita on hi havia un llit de 
matrimoni. “Posa’t còmode —va aconsellar-li—, vestit 
no es descansa bé.” I va sortir. Al cap d’uns cinc minut va 
tornar i el va trobar descalç i sense el jersei, només amb els 
pantalons, amb el botó de la cintura descordat, i profun-
dament adormit. Es va treure el barnús, es va ficar sota el 
llençol i de seguida es va adormir també.

Quan es va despertar, el dia s’havia obert i entrava per 
la finestra un sol blanquinós de mitja tarda. Ell l’estava 
mirant, i va dir: “Gràcies.” I ella el va besar. Van fer l’amor 
lentament i amb cura, i després ell va tornar a quedar-se 
adormit. Despullat, de bocaterrosa; a la vista, a mitja 
esquena, a la part dreta, una taca marró a la pell, gairebé 
idèntica al palmell d’una mà. Ella, asseguda al llit, recolzada 
al capçal, va encendre una cigarreta i va contemplar —solia 
fer-ho— el cos estrany que jeia al seu costat: el cap ferit, el 
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coll amb la pell ja una mica destesada, les  espatlles amples 
i caigudes, la taca marró, netament perfilada… I se li va 
quedar la mirada fixa allà, en aquell minuciós estampat 
d’un palmell, amb els dits perfectament perfilats, durant 
un temps sense mesura.

Després es va llevar, es va posar el barnús i va desper-
tar l’home. “Has de marxar”, va dir-li. Ell va acceptar la 
indicació sense fer cap comentari; només va preguntar 
on era la seva roba. “En una bossa, al costat de la porta 
de la cambra de bany —va respondre ella—, però pots 
emportar-te posada la que t’he deixat. I quedar-te-la.” 
Ell ho va agrair, es va vestir, va dir adéu des de la porta 
i, una altra vegada, gràcies i se’n va anar. Ella continuava 
a l’habitació. S’havia quedat plantada davant la finestra, 
mirant a l’exterior, de besllum, com una model de pintor: 
nua; els cabells, regirats, caiguts damunt les espatlles; les 
cames, poderoses, unides; la taca marró, gairebé idèntica al 
palmell d’una mà, just al mateix lloc que la que hi havia a 
l’esquena de l’home. Al cap d’una mica el va veure passar, 
caminant a poc a poc, travessant la plaça entre un marejol 
gris de coloms, perdut. I per les galtes se li van despenjar, 
lentament, un parell de llàgrimes denses i adolorides.

Mai no hauria cregut que un dia tornaria a plorar pel 
seu pare.

El palmell d’una mà
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EL DIA DE LA BOMBA

Miquel Horrach Munar

El dia de la bomba no tenia res de particular. La gent 
anava i tornava dels seus treballs, ocupats en les seves 
coses de cada dia, tranquils, sense més complicacions que 
les habituals d’un dia de sol. Les dones alletaven els seus 
infants, els homes discutien als bars, els nins corrien i 
cridaven enmig de les ombres dels carrers mentre un ocell 
cantava, penjat com un funàmbul, a un cable d’estendre 
roba, i un ca vell condormia deixant la meitat del seu cos 
al sol i l’altra a l’ombra d’uns envelats. La mort només era, 
allà, el molest parent llunyà que, de tard en tard, s’havia 
d’aguantar a casa.

A cinc quilòmetres en vertical, un brillant avió amb dos 
tripulants traçava cèrcols sobre el seu objectiu: la petita 
ciutat. Vist des de terra, no tenia res d’especial. Només era 
un avió, un avió qualsevol que feia voltes, molt amunt. 
Així ho varen constatar un parell d’ancians que, usant les 
palmes de les seves mans com a improvisades ventalles, 
contemplaven les evolucions de l’aparell. Només era una 
distracció per a un dia avorrit.

El sol mossegava i el cant de les cigales esdevenia, a 
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instants, ensordidor. Centenars d’aquells animalons sem-
blaven discutir, en un estrident desordre, fins que algun  
callava de cop. Encara que ningú no ho apreciés, el seu 
silenci significava la seva extinció. Simplement explotava 
i d’ell només en quedava la carcassa. Bum. Allò era nor-
mal i, als ancians, que contemplaven l’avió que dibuixava 
cercles de fum blanc al cel damunt ells, no els sorprenia 
gens ni mica.

De sobte, però, el rebombori s’aturà i l’arbre de les 
cigales s’omplí de carcasses buides i d’un silenci que feia 
mal a les orelles. Els vells, sense deixar d’usar les seves 
mans com a ventalles per mirar l’avió, cercaren cada un la 
mirada de l’altre, sorpresos. Allò sí que era estrany. L’ocell 
del cable d’estendre roba partí disparat com una bala fins 
que els ancians el perderen de vista. Tornaren a mirar per 
amunt, on l’avió brillant pareixia haver-se quedat parat, 
immòbil, inert. Fins i tot pareixia que no li sortia ni fum. 
Però cinc quilòmetres sobre la ciutat, l’avió no s’havia 
aturat, només havia minvat fins al mínim la seva velocitat 
a la vegada que s’inclinava lleugerament cap a l’interior, 
deixant la ciutat perfectament a la vista dels tripulants. Els 
ulls del pilot, emmascarats darrere unes brillants ulleres de 
vidres negres, divisaven el seu diminut objectiu allà baix. 
El copilot, mentrestant, comprovava els panells indicadors 
de la cabina, molt seriós, i tatxava amb una ics les caselles 
d’un paper enganxat a una carpeta metàl·lica. Unes quantes 
voltes més tard, el copilot acabà les seves verificacions i, 
després de posar la darrera marca al paper, es dirigí al pilot.

—Tot llest, comandant.
Amb gest d’autòmat, deixà la carpeta al seu lloc i con-

tinuà amb la rutina de bord.

Miquel Horrach Munar
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El pilot, aleshores, desplaçà l’angle dret dels seus llavis, 
com si algú estirés un ham que s’hagués clavat allà, fins 
que aparegué una filera perfecta de dents molt blanques. 
L’objectiu estava a punt. Els pilots eren entrenats per 
veure objectius, no cases, ponts, carreteres, nins, mares, 
vells, cans o ocells. Ni tan sols cigales. Només objectius. 
I els objectius, segons la lògica militar, havien estat cre-
ats per ser complerts. Localitzar, destruir i tornar a casa. 
Importava poc si aquella casa a la qual tornaven deixava 
d’existir per als qui vivien en l’objectiu. Aquell no era el 
problema dels pilots.

L’aspecte de la cara del comandant, vista pel forat de la 
finestra de la cabina, era d’audàcia. Un posat dur, militar. 
Sense abandonar el seu somriure, alçà el polze cap amunt. 
Tot ok. De sobte, pensà per què feia allò i se sorprengué, 
per primera vegada, de no trobar la resposta. Devia ser 
perquè tots els companys solien fer-ho. Abaixà el dit i relaxà 
el llavi superior fins que una carassa opaca, d’indiferència, 
ocupà el seu rostre. “Només he de complir amb el meu 
treball”, va pensar.

Una vegada aclarides les idees, un poc de coratge li va 
inflar el pit mentre llençava una darrera mirada al poble, 
com si fos per assegurar-se que l’objectiu encara era al 
seu lloc.

—Comença el compte enrere —digué en veu alta 
mentre el copilot deixava els seus aparells i s’aferrava a 
una palanca negra amb el mànec vermell—: deu, nou, 
vuit, set…

El copilot agafava la palanca amb les dues mans, traves-
sades de venes verdes que a ell sempre li havien recordat 
els rius d’un mapa. Els seus dits llenyosos no eren capaços 

El dia de la bomba
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de reprimir un lleuger tremolor. A diferència del seu co-
mandant, ell estava nerviós.

—Sis, cinc, quatre…
No havia de pensar en res, només a complir l’objectiu. 

Però el tremolor cada vegada era més intens.
—Tres, dos, un… fora!
Les mans del copilot estiraren la palanca amb força, 

enmig d’un estrèpit d’engranatges desencaixant-se. En 
amollar la bomba, l’avió patí una brusca ascensió que 
provocà que els dos homes s’haguessin d’aferrar amb força. 
Mentrestant, el projectil queia, obscenament pesat, en 
direcció al centre de la ciutat, cinc quilòmetres per avall. 
El pilot el cercà per la finestra i, sense llevar-li la vista de 
damunt, el saludà duent-se dos dits al pols i retirant-los, 
un instant després, amb marcialitat.

—Bona sort, Big Boy —digué a la bomba.
Es va tornar a sorprendre pensant per què havia fet allò, 

però no s’esforçà més en aquella nimietat. 
—Tornem a casa —digué al copilot mentre adoptava 

un altre posat, decididament heroic, amb la vista fixa en 
l’horitzó—. Missió complerta.

Al principi, els quatre vells no s’ho temeren. Fou en 
haver passat un minut, quan l’avió ja havia pres un rumb 
definit, allunyant-se del lloc sobre el que havia fet voltes 
durant una estona, quan un d’ells, el més jove, s’adonà 
que una cosa es feia grossa just damunt d’ells. Agusà la 
vista, tancant un poc els ulls per veure-hi millor. Amb la 
mà tapant el sol, tardà poc a identificar l’objecte. No havia 
passat cinc anys a la guerra —encara que d’allò ja en fes 
cinquanta— per no identificar una bomba amb la primera 
ullada. La seva ment ordenà idees a tota velocitat. Calculà 
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l’impacte en deu segons. Lentament, baixà la mà i mirant 
lluny només exclamà:

—Merda.
Aquelles paraules no contenien ressentiment ni por. 

Només eren el resum de la situació, la constatació d’una 
realitat, res més. Els altres només tingueren temps de 
girar-se cap al seu company, sense comprendre-ho. Ja no 
ho farien mai.

La bomba era de color negre, mat i grassa. S’assemblava 
a un enorme catxalot. Just abans de l’impacte, el vell que 
la va detectar va poder veure dibuixat al seu morro unes 
ferotges dents de tauró. I com que el seu pensament era 
més ràpid que el seu cos, li va donar temps a pensar com 
n’era, de ridícul, tot allò. La va veure caure just davant ell 
i no podria definir exactament el moment de l’impacte ja 
que, de sobte, una indescriptible fogonada de llum ardent, 
la més encegadora que mai no hagués vist, es va mesclar 
amb l’obscuritat més absoluta, com si algú li hagués tret 
els ulls. Aleshores, alguna cosa li digué que d’ell només en 
quedava la seva ombra, marcada al terra.

El pilot sabia com les gastava Big Boy, així que forçà 
al màxim la màquina per escapar-se de l’ona expansiva. 
 Potser era un poc ingenu a vegades —concedia—, però 
no imbècil. Els motors rugiren tan fort que al comandant 
li passà pel cap, per un instant, que poguessin fallar per 
l’esforç. Tan banal pensament clavà el desconcert en un 
dels forats del seu cervell, tan semblant a un formatge de 
Gruyère. Però tot va sortir bé. L’avió arribà a la velocitat 
i altitud apropiades i el seu cos es tranquil·litzà. Mirà el 
copilot, que restava tens i aferrat al seu seient, i després con-
sultà el seu rellotge. Gaudint de la situació només digué:

—Bum.

El dia de la bomba
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Ho digué sense apassionament, vocalitzant lentament. 
Instantàniament notaren calentor als seus clatells i veieren 
com els niguls que travessaven desapareixien  convertits en 
esquinçalls, com aspirats. L’aparell sofrí una per  llongada 
vibració, però al cap d’un instant s’estabilitzà. El copilot 
es girà i pogué veure perfectament per la finestra el bolet 
nuclear, perfectament definit, letal. Va notar que suava. Es 
girà cap al comandant i el veié somriure. Després tornà a 
la seva rutina reglamentària. Però els seus dits es resis tien a 
complir les ordres del seu cervell, tremolant sense control, 
i més d’una vegada premeren els botons equivocats, fent 
que s’encenguessin llums i sonessin renous que, d’alguna 
manera, embrutaven l’operació que, fins aleshores, havia 
resultat impecable. S’espantà, de sobte, en veure com els 
contorns dels objectes es desdibuixaven i, instintivament, 
es fregà els ulls. Al principi ho atribuí a la tensió de l’ope-
ració o a una ceguesa temporal per efecte de l’explosió. 
Però, a la fi, descobrí que només eren llàgrimes. Tornà a 
veure-hi amb claredat després d’haver-les retirat, però no 
pogué evitar que seguissin brotant durant una bona estona. 
Encara que era veterà de moltes  mis sions semblants, no 
era capaç d’explicar per què li passava allò.

Al pilot no li passà per alt aquell detall, com no li pas-
sava per alt cap detall dins del seu avió. Per qualque cosa 
a l’esquadró li deien el Senyor dels Cels i per qualque cosa 
pensava ell que aquell nom era el que millor el definia. 
Encara que sense intenció sincera de rivalitzar amb Déu, 
a bord del seu avió, ell era l’únic senyor. I era en aquelles 
situacions, després del que a ell ja li semblava la carícia 
de l’ona expansiva, quan podia comprovar que a tots els 
copilots assignats a les seves missions sempre els fallaven 
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els nervis en el moment culminant, es felicitava d’haver 
trobat el vertader sentit de la seva vida. Simplement, havia 
nascut per ser el millor. Aleshores era l’hora de repetir el 
ritual. Amb una enorme rialla de satisfacció, agafava la 
ràdio i, prement el botó de transmissió, deia:

—Base, aquí Llança Negra. Objectiu complert.  Tornem 
a casa. Podeu servir-nos el sopar. Cambio y cierro.

El dia de la bomba
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FEBRE

Marc Illan i Mata

Dorms en mi. Dorms i somric.
Acudires —la meua ànsia feta diana— amb una con-

tundència explosiva, arran d’un passeig confús per les teu-
lades més secretes de la nit, amb les onades d’un embravit 
huracà que hauria de saber com accelerar el tornaveu de 
les meues bategades, així com arrancar, de soca-rel, la in-
nocència del rictus dels meus llavis d’ametla. Despertar la 
terra ferma del meu rostre i arrossegar-la envers el paradís. 
Descloure les meues parpelles immaculades i adobar-les 
—saboroses i perfumades— amb l’ungüent màgic del teu 
saó de mascle…

No, ningú no podria haver construït una imatge més 
perfecta del plaer com tu, la delera dels signes que augurava 
la lluna blanca i redona que s’entrespolava tota desa fiant i 
infranquejable entre tanta multiplicitat d’estrelles profè-
tiques. Una pau inicial que sucumbí amb la turbulència 
dels sentits i amb l’encimbellament dels desitjos més bes-
tials covats en uns recòndits paratges on les neurones més 
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proscrites regnen entre el desori de no poques fan tasies 
còsmiques i incontrolables. Sense límits ni preju dicis.

La pell —i amb ella tots els infinits porus— molt més 
neta, ressuscitada en les senderes de domini que m’han 
dibuixat les teues poderoses mans; car encara hi roman 
la flaire immensa de l’home primigeni, encara sojorna el 
rastre dels teus besos, els senyals de les teues mossegades, 
les empremtes de l’ardor de l’encontre dels nostres senyo-
rejats cossos. El foc de la vida, l’emoció paisatgística d’un 
foll arc multicolor encoratjador amb què podria retindre 
les llàgrimes de gaubança.

T’havia dut la brisa i l’escuma d’un espai immaterial i, 
tanmateix, estava convençuda que havies existit sempre en 
mi, que amb tu el temps semblava deturar-se i que el meu 
baticor compassava el ritme amb el teu. Un món que se’ns 
enjoncava, i que hi restà immòbil, en què no avan çaren 
els minuts ni corregueren els segons. Mans i dits, i flors 
als seus extrems cercant, desesperades, les altres, les teues 
carícies de jardiner; les teues mans, afanyant-se a conrear 
els solcs de les meues. Deixant-les escapar a l’albir perquè 
pogueren perdre’s en l’esquena, en la boca, en les cuixes. 
L’anhel de dàtil, augmentant en grans onades de besos. 
De besades llargues, perllongades i mineres; humides, ai-
gualides, salvatges, borrascoses, depredadores; amotinades, 
i les lliures llepades, les fresques arrapades, l’ànsia de les 
nostres pells, apropant-se, fonent-se a la fi l’un amb l’altre.

Els llavis s’escapolien de la teua tenaç i obstinada boca 
emprenent un itinerari de foc envers la meua sina, fent 
estació en cada racó, en cada fita del camí, fins a recalar 
en els meus mugrons erectes, turgents, àvids de les expe-
rimentades arpes ardents. I amb la boca vera i amb les 
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dents salaces com aquest nouvingut estiu en què una nit 
trempada ha sabut enganyar el vincladís matí.

Tu, el més destre pigall que em menaria directament a 
la porta de l’infern gojós, amb els meus dits de vendaval, 
vigorosos i amples, que enfonsarien l’àncora afuada en el 
teu cabell, atrapant-te i estrenyent-te més contra mi. Un 
cos, el meu palau reblert de fontanelles, de margarides i 
de timó, amb sengles portes d’ivori i d’or, d’acollença per 
a un agosarat príncep llargament esperat. I els sagaços 
dits, torsimanys d’un llenguatge comú, que et cercari-
en, una exploració de nord a sud, per acabar d’extraure, 
torrencialment, els sonors sospirs de la teua gola. La pell 
teua que s’eriçaria multiplicadora, receptiva. El centelleig 
abrasador de les nostres pupil·les llampurnà les òrbites 
senceres, enlluernà, ufanosament, els esguards i, en ser 
que cremà les pestanyes amb una aroma d’encens profà, 
de destil·la ció química de sang, de suor, de llàgrimes i de 
fluids inexplicables, tot l’univers restà concentrat i tot 
s’espedaçà. Confusió, barreja… S’agità, es vessà i inundà 
el prat de gessamins i sàlvies.

Recorde quan traspassares els límits incerts de l’engo-
nal, quan la teua ànima cilíndrica penetrava en el meu 
avenc, tot abraçant la seua grandària, sense mesura, des 
del principi i sense fi, omplint cada buit, cada racó; les 
flames assolant els boscos d’una vall esponerosa. I jo, 
deso rientada, bellugant-me al teu ritme, sentint l’escomesa 
del magne rutló, amb la xardorosa mà al teu pit, sentint 
l’enorme bategada en el tou dels meus dits, sentint de bell 
nou l’harmonia que compassava el meu cor al teu, sentint 
com em lliurava a tu amb delit, esbufegant i arrancant crits 
incorregibles, banyats de sensacions noves que albiraven 
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la creació d’un volcà acabat de nàixer.
El teu benestar, que il·luminà els perfils del verger del 

meu rostre. Estrenyent-me, subjectant-me, envaint-me. 
I jo, ansiosa, incontrolada, delirosa, fins a les últimes 
conseqüències, amb la velocitat de vertigen de l’instant, 
ancestral, com tota platja inexplorada a recer de les tem-
pestes enemigues, tornava a confiar en l’arribada d’una 
ona  afuada i bromerosa.

I tal i com em prometeres, m’elevares més enllà de les 
núvoles, fins a fregar la ignició de les estrelles. I en elles 
vaig poder contemplar el meu rostre arrabassat, els meus 
ulls pirogenètics, el meu cos estrepitós i audaç, i sentir el 
ressò dels meus bufecs en la distància, lliurant-se als teus 
en una altra galàxia.

Sentia tot el meu cos flagrant, sublim, i perllongada la 
volença, tota teua, dintre la pell, i esclava i ama alhora, 
havent-nos, tots dos, recorregut totes les venes quan ja 
 havíem compartit els nervis i els fluids; jo, cor-robada i 
enlairada dona d’ençà aquella presentació oficial en què et 
vaig conèixer personalment: un home esvelt, polit, vívid, 
més bell que un margalló, que se m’encastà fidelment al 
pensament. Servadora d’un instant, de l’instant que encetà 
el tendre frec dels nostres llavis i quatre ulls que s’entremi-
raren de fit a fit, la qual cosa hauria de sembrar la llavor 
total. La flama original, devers el zenit de la combustió o 
la incandescència perpètua?

M’he despertat i no t’he trobat; voldria dir-te  tantes 
coses, eternitzar-les a les teues orelles, però sé que ara no 
és el moment adient per a la teua presència. Et confessa-
ria que conserve, tot i el mal de cap i aquest calfred del 
dimoni, el teu postrem alè, com el nítid record del teu cos 
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nu, estenallat i exhaurit en la immensa mudesa de la nit, 
damunt el tàlem pagà, amb la perseverança del teu nom 
que m’ennuvola, ara, la cendrosa pensada, al caliu d’un 
primicer foc, espurnejant i vibrant.

La telefonada del recepcionista ha anunciat l’hora 
matinera acordada. Ella l’ha rebut com un martelleig de 
vocables aguts, destorbadors i fiblats, i ha penjat d’un ram-
pell perquè no ha estat disposada a seguir escoltant-lo. Tot 
seguit s’ha apropat la mà a la corona del cap, l’ha abaixat al 
bescoll i des d’ací l’ha aconduït al front; tot un recorregut 
de malestar general, d’abatiment, de dolor, amb l’evidència 
d’un augment considerable de la temperatura corporal.

Malgrat açò, de continent, ha aixecat la persiana de 
l’habitació, encara que ho ha fet amb poca determinació, ja 
que ha abandonat la tasca a la meitat del seu trajecte total; 
amb tot ha pogut comprovar que l’oratge ha empitjorat: 
el dia ha apuntat força gris, negligent i tossut, i ha pogut 
observar en les palmes de l’Esplanada pinzellades d’un 
llevant burxós i desagradós. Ha tremolat esgarrifosament 
alhora que s’ha submergit en una maror d’incerteses: que 
no sap si podrà mantindre’s ben dreta, que hauria de desde-
junar-se; que ben aviat aterrarà la perruquera, que li caldria 
dutxar-se; que tindrà un munt de responsabilitats de què 
no podrà eludir-ne cap, que tots l’esperaran; que sap que és 
el castell que s’erigeix, tot esvelt, en el tossal del Benacantil, 
l’explosió llampant d’un castell de focs d’artifici brollat des 
de la mateixa sorra de la platja del Postiguet, l’estel de mar 
d’un arxipèlag de flors divines d’un santuari d’ofrenes al 
Rei Sol. La testerola, però, li està a punt de rebentar, un 
dolor de mil dimonis, insuportable. La porfidiosa febre li 
ha enterbolit el seny, inevitablement.
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Ha cercat en la farmaciola de la cambra de bany algun 
analgèsic, i un antipirètic que faça minvar aquesta escalfor 
sobtada, però no n’ha trobat. Li han entrat ganes d’orinar 
i en acabat de fer-ho, mentre ha estat rentant-se les mans 
i la cara, ha pogut veure’s al mirall: els ulls neguitosos i 
displicents; els cabells flonjos, esbullats; els llavis ressecs 
i clivellats. Quan ha tornat a la seua alcova ha estat ben 
segura d’una cosa: hui no podrà acomplir els seus deu-
res; per tant, ho haurà de comunicar immediatament al 
president de la comissió gestora de les fogueres de Sant 
Joan, que a aquesta deessa de la festa li mancaria la força 
necessària per… 

La febre, com el lladruc d’un gos furiós, l’acabarà per 
ensorrar, inexorablement; tot i així, ha agafat el mòbil 
però ha observat que s’ha quedat sense bateria i que, con-
següentment, haurà de comunicar-se altra vegada amb la 
recepció. En acabar de disculpar-se amb el seu responsable, 
li ha pregat que es pose en contacte amb el patró major 
de la festa, a fi de comunicar-li que la punyent malaltia li 
ha destronat la salut aquest dia tan principal, i ha pensat 
que no hi haurà altra solució a la representació de la joia 
femenina de la festa alacantina que ella haja de ser substi-
tuïda per alguna de les seues dames d’honor.

Ha estat aleshores, quan ha reposat el cap a la butaca 
de la cambra, que ha tancat els ulls —una llosa feixuga— i 
quan s’ha abandonat definitivament, sense oposar-hi cap 
resistència. La grip és d’allò més destructiva, i ha notat en 
els enderrocs de la seua debilitat unes immenses ganes de 
dormir, i de somiar, i de transitar…

Ha somrigut maliciosament com una moixa en zel; 
l’ansietat per poder lliurar-se, mancada de voluntat, als 
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braços de l’inescrutable Morfeu. Capbussar-se desficiosa-
ment pels remolins esfilagarsats de les carícies de l’amant, 
deliciosament dilatades. Ser omplerta amb el nèctar ger-
minat en l’eufòria carnal, amb les embranzides primitives 
d’un suprem déu a ultrança, la veritable força de la nostra 
mar Mediterrània, amb l’antiga saviesa que amaguen les 
profun ditats, amb la mel blanca que enfolliria la cala in-
conscient d’una esponerosa badia, amb regust de salnitre i 
marejada. Penya-segat i èxtasi. Palmera i nit estrellada. Tan-
mateix ara han acabat d’escolar-se a l’habitació uns tímids 
raigs diürns que li han recordat que la festa està més viva 
al solstici d’aquest estiu, perquè al llarg d’aquest assenyalat 
dia s’ofereix tot un nodrit i variat repertori d’actes oficials 
a què ella hauria de participar-hi solemnement: cercavila 
pels carrers cèntrics de la ciutat, visita a l’emplaçament de 
la foguera guardonada amb el primer premi, fer encendre 
el cap inicial de la mascletà, assistir a la correguda de bous 
amb tres toreros de renom, una entrevista en una emissora 
de ràdio local. Música, i flaire de pólvora. Calor i color. 
Arena, terra, aigua i sal. Estiu.

Voler, inconscientment, fugir de la multitud, del  vostre 
protagonisme, Bellea del Foc, i cobejar-vos-hi en cos i 
ànima (ben bé que ho sabíeu, tots dos, amants, la flama 
perenne del romiatge envers un gemmat oasi). Feia tantes 
llunes que us esperançàveu, que ara (i l’un a l’altre ho 
podríeu dir, a crits), que ara us hauria agradat autoimmo-
lar-vos des de la talaia de la lluminària si haguéreu sabut 
que tornaríeu per sempre, per agafar-vos des del ventre 
mateix de la foscúria.

Dorm. Dorm i somriu. Ningú no podria construir una 
imatge més perfecta del goig. 

Febre
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Fou completament impossible, perquè al cap d’una 
estona fou oberta la porta de l’estança hostalera; el mateix 
regidor local de festes i el president de la comissió gestora, 
tot esquinçant el seu paradís i enfonsant el prodigi oníric, 
despertaren la jove perquè havia de ser atesa pel doctor que 
els acompanyava i que l’havia de fer reviscolar urgentment 
a fi d’acomplir l’agenda d’aquell important jorn alacantí. 
D’imprevist sonà el mòbil de l’edil; quan l’agafà, reco-
negué en el número de la pantalla la seua procedència i, 
tot contrariat, que no donava crèdit a la informació que 
la interlocutora li deia, s’assabentà del nou entrebanc: el 
batle —tan diferent de qui havia ocupat anteriorment la 
presidència del consistori municipal— no podia alçar-se, i 
que si bé havia passat una nit perfecta, en aquells instants, 
amb els grisencs albors del novell dia, el cos havia estat 
enderrocat fulminantment, amb tots aqueixos perversos 
símptomes que caracteritzen la malaltia gripal, la qual cosa 
l’obligaria a continuar postrat al llit.

Marc Illan i Mata
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LLEVAR-SE AL BARRI VELL

En Santi es va despertar al pis de la Lara, al rovell de 
l’ou del barri vell. La noia, d’esquenes a la finestra, encara 
reposava embolcallada pels llençols color cru d’El Corte 
Inglés. L’estudiant es fregà la cara amb energia i, incor-
porant-se, es va adonar d’una lleu trepanació al front, un 
indici inequívoc de ressaca que sens dubte s’intensificaria 
conforme passessin les hores. El pitjor, però, era la bufeta: 
el noi tenia la sensació que havia adquirit les dimensions 
aproximades d’una pilota de futbol. Entreobrint la porta 
del dormitori, tragué el cap i no se sorprengué de trobar el 
menjador contigu molt concorregut: un home i una dona 
que vorejaven la cinquantena —amb tota probabilitat, 
els pares de la Lara— xerraven sobre quelcom que havien 
vist a la televisió. Una noia de divuit o vint anys i amb un 
atractiu que feia empal·lidir la seva germana gran jeia al 
sofà, fullejant amb aire cansat una revista.

—Merda! I ara què foto?
En Santi no tenia per costum debatre en veu baixa 

amb si mateix, tot i que la gravetat de la situació el tor-
bava: un no pot entrar amb calçotets al menjador d’una 

Jordi Dausà i Mascort
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quasides coneguda, saludar afablement els seus progenitors 
i preguntar amb amabilitat on es troba el bany.

Existien dues opcions:
a) Aguantar les ganes de pixar fins al moment en què 

es despertés la Lara. (A en Santi li semblava recordar que 
aquest era el nom correcte. Per evitar situacions que no per 
viscudes deixaven de ser incòmodes hauria de remenar les 
possessions de la noia cercant algun tipus d’identificació.)

b) Entrar al menjador, saludar afablement el matri-
moni i preguntar amb amabilitat on podia anar a buidar 
el darrer litre de cervesa que havia compartit amb la seva 
filla abans de tirar-se-la al mateix portal.

Amb angúnia, el noi descobrí que cap de les dues op-
cions era adequada en la situació en què es trobava. Un 
pot imaginar amb facilitat una tercera opció:

c) Despertar la Lara, preguntar-li on es trobava l’únic 
bany de casa seva i irrompre amb ella al menjador perquè 
fos la noia qui el presentés als seus pares i a la seva germana 
i el guiés després fins al reservat. 

Aquesta opció, aparentment la més lògica i viable, havia 
de ser descartada per dos motius:

1. Per cada segon que passava la ressaca s’intensificava. 
Sospitava que la de la Lara seria pitjor si, com li havien 
dit (temps després descobriria que, com moltes coses, era 
mentida), la perversió de les peticions que una noia fa al 
llit —en aquell cas, al portal— són directament propor-
cionals a l’alcohol que ha ingerit. Conèixer una parella 
votants de la dreta més radical un dia de ressaca havia de 
ser per força una experiència pertorbadora. Més tard, ja 
pensaria a escapolir-se de la casa sense ésser vist. Ara en 
Santi estava segur que no hauria hagut d’acceptar la pro-

Jordi Dausà i Mascort
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posició de la Lara —i més després de les diatribes que la 
seva nova amiga proferí contra els seus progenitors—, tot 
i que el seu considerable diàmetre pectoral li ofuscà tot 
pensament racional.

2. Tot i que la Lara l’havia aterrit la nit anterior amb 
la descripció del seu pare (ara desitjava que aquesta hagués 
estat encara més gràfica), el que més por feia a en Santi era 
que la noia i la seva família descobrissin que, poc després 
de sortir el sol, el noi s’havia desvetllat i, dirigint-se cap 
el bany, havia polvoritzat un gerro que per l’aparença no 
podia ser altra cosa que una valuosa herència familiar. 
Afortunadament la peça s’havia partit en tres trossos re-
lativament homogenis i els havia pogut amagar de forma 
més o menys discreta (i aleatòria). A causa del terrabastall 
i després d’eliminar tota prova incriminatòria havia tornat 
de seguida, acovardit, al llit sense aconseguir el seu objectiu 
inicial.

La bufeta del noi, doncs, amenaçava amb esquerdar-se 
i intoxicar el seu organisme amb amoníac. Amb una ener-
gia nascuda de la més profunda desesperació, l’estudiant 
començà a remenar els calaixos i l’armari. De mica en 
mica el cervell se li anava desentumint i les sinapsis es 
reinciaren quan va trobar la darrera ampolla de cervesa 
de litre que havien buidat la nit anterior. Per força allò 
era una senyal: havia d’orinar dins del recipient. Amb un 
ensurt, però, s’adonà que encara hi quedava ben bé un terç 
de líquid daurat. Calia, doncs, desfer-se de la cervesa que 
encara hi quedava: per experiència, sabia que les miccions 
després d’una nit de farra són llargues i cabaloses. En Santi 
 procedí a cercar un contenidor per a la cervesa restant. Pocs 
 minuts després —per a ell, hores—, s’adonà que l’únic 

Llevar-se al barri vell
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lloc on podia posar la cervesa —que ara li semblava un 
producte infame i causant de tots els seus mals— era el 
seu estómac. Amb desesperació i conscient que les ganes 
d’orinar no farien sinó créixer s’empassà d’un glop la birra. 
La sensació que li produí mentre li baixava per l’esòfag era 
absolutament nefanda: la Xibeca, abandonada al costat del 
radiador, s’havia escalfat fins a punts gens aconsellables. La 
pèrdua absoluta de gas de la beguda i la creixent ressaca 
no eren res comparats amb aquella sensació que recordà 
al noi el gust que tindria la seva pròpia orina si se la be-
gués. Unes imperioses arcades tragueren protagonisme a 
les ganes d’orinar. Amb titànics esforços, el noi maldà per 
controlar el seu fràgil peristaltisme i amb mà tremolosa 
aconseguí treure’s el membre —aquell matí tímid i inde-
fens— i apuntar amb ell el forat de l’ampolla. I aleshores 
succeí: una molt òbvia associació freudiana (potenciada 
pel fet que la Lara s’havia girat al llit i, encara adormida, 
li mostrava el seu bust desmesurat) travessà com un llamp 
diversos estadis de consciència i capes cerebrals, que accio-
naren els nervis indicats. Tan bon punt s’inicià la micció el 
membre començà a créixer de manera inexorable. Malgrat 
que els científics afirmen que no es pot orinar en plena 
—o amb semi— erecció, el cos d’en Santi desafiava tota 
la fisiologia coneguda aquell matí i semblava estar a punt 
d’aconseguir el que semblava impossible. Un arc, ampli 
i daurat, traçà una vertical des de la moqueta del terra 
fins a la part mitjana de l’armari —que el noi havia obert 
anteriorment en la seva odissea personal— i impactà in-
cisivament als apunts de dret penal de la noia. 

*   *   *
 

Als pares de la Lara els semblà sentir un gemec ofegat 

Jordi Dausà i Mascort
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d’horror provinent de l’habitació de la seva primogènita. 
El patriarca de la família, davant la mirada d’espant de la 
seva muller i de la indiferència de la filla petita, que digué 
“És la Lara, que avui al matí ha tornat tard i s’ha degut 
constipar, no patiu”, es dirigí cap a la porta. Com tot bon 
votant de la dreta més rància, l’home no podia deixar cap 
dubte sobre la seva masculinitat i capacitat de protecció 
de la família. Per la seva banda, en Santi havia aconseguit 
deturar —en realitat, redirigir— el raig col·locant-se 
l’ampolla a la punta del membre. Ara el recipient s’omplia 
de manera sorollosa, però no prou per ofegar el terrorífic 
soroll de passos que avançaven decidits cap a la porta on 
es recolzava. La ment de l’estudiant, saturada pels anuncis 
televisius inspirats en la infidelitat, processà una única 
opció: l’armari. Amb un moviment que li semblà d’una 
agilitat felina —si la Lara no hagués estat endormiscada 
hauria vist com el noi separava per uns moments l’ampolla 
del seu apèndix i tacava la roba escampada pel terra— en 
Santi entrà a la part esquerra de l’armari, el sector destinat 
a abrics i vestits llargs. Amb la mà lliure ajustà la porta i 
es disposà a contenir la respiració mentre seguia orinant.

*   *   *
 

La Lara s’entossudia a convèncer-se que aquell esgarip 
contingut d’espant era un element més del seu món oní-
ric. Un pensament que l’havia anat turmentat tota la nit, 
però, s’obrí pas fins a la consciència de la noia en forma de 
mot: Santi. (“Era Santi, oi?”, es preguntaria hores  després.) 
Entreobrint els ulls, li semblà veure una ombra que cre-
uava amb celeritat l’habitació, tombant  —de passada i 
sense ni adonar-se’n— la seva torre de devedés. Amb els 
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ulls ja oberts, veié amb claredat com la porta de l’armari 
es tancava mentre la de la seva habitació s’obria, amb una 
coordinació mil·limètrica que en altres circumstàncies 
hauria trobat meravellosament harmònica.

*   *   *
 

La vergonya del pare, val a dir-ho, fou majúscula. No 
havia vist nua la seva filla des dels dotze anys i ara, deu anys 
més tard, la Lara li mostrava els fruits del pas del temps 
en forma de dues enormes i fermes mamelles. Una vida 
dedicada a la protecció dels valors tradicionals no l’havia 
preparat per a una situació com aquella. Més ràbia li feia 
encara el rar fet de pensar en aquell moment que els seus 
més acèrrims enemics, els progressistes, afrontarien la 
situació amb més dignitat i savoir faire que ell mateix. El 
seu rostre començà a enrogir de manera alarmant mentre 
la seva filla emetia un xiscle i es tapava els pits amb els 
llençols d’El Corte Inglés; el pare restava mut i paralitzat 
per estranyes emocions superposades, travessades per la ira 
que sentia per la indecència de la seva filla: havia descobert 
que la noia s’havia tatuat un enorme caràcter japonès so-
bre el mugró esquerre (“precisament a l’esquerre”, pensà 
obsessivament l’home).

*   *   *
 

A en Santi, per la seva banda, ja li havia baixat l’erecció 
i ara podia orinar de manera força còmoda al recipient. La 
seva desgràcia, però, no s’havia d’acabar aquí. Un dolor 
agut —talment com si s’hagués clavat algun cos punxant- 
li viatjà des de la planta del peu fins a la base del crani. 

Jordi Dausà i Mascort
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Amb horror descobrí un dels improvisats amagatalls de les 
restes de l’herència familiar. De manera reflexa, empenyé la 
porta de l’armari i sortí udolant de l’interior. Un cop fora 
d’aquell món fosc i ple de sorpreses nefastes, comprovà 
que la noia s’havia llevat proferint un crit que rivalitzava 
en volum amb el seu, malgrat la naturalesa era ben di-
ferent. Una llambregada a l’esquerra li permeté copsar 
una figura paterna, plantada com un estaquirot davant la 
porta i amb una tonalitat facial que s’acostava a l’insalubre 
porpra. Després d’efectuar dos molt poc dignes saltirons 
sobre el peu dret —el peu sa— aterrà sobre un cd de La 
Oreja de Van Gogh (més tard es preguntaria què hi feia 
la torre de devedés al terra), que es trencà amb un cruixit 
funest. Encara amb l’ampolla a la mà, i ara amb tots dos 
peus ferits, a en Santi no li quedà més opció que deixar-se 
caure sobre l’única banda no ocupada per mobles poten-
cialment perillosos. El fet que l’ultraconservador pare de 
la Lara ocupés aquesta diminuta parcel·la no li importà 
en aquell moment, ni tan sols la trajectòria del líquid que 
contenia l’envàs de Xibeca: de dins l’ampolla cap a l’home 
de mitjana edat. Només volia deixar de  sentir aquell atroç 
dolor als peus. Amb un esfereïdor soroll sord, els dos homes 
caigueren al terra: l’un, amb els Calvin Klein a l’altura 
dels genolls, una semierecció i una  ampolla de Xibeca ja 
buida a les mans. L’altre, amb una antiga i avorrida bata 
de rombes, ara tacada en diferents bandes i una màscara 
facial que combinava la ira i l’estupefacció. El pare de la 
Lara, però, fou més ràpid que en Santi i va ser capaç d’in-
corporar-se amb certa dignitat  —tot i que arrufava el nas a 
causa d’una olor desagradable i familiar alhora— i colpejà 
amb la decisió i energia d’un exlegionari el rostre del noi. 

Llevar-se al barri vell
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Aquest, que tot just començava a aixecar-se, tornà a caure 
sobre la moqueta. L’home observà, a la porta de l’armari, 
un bocí ensangonat del valuós gerro que li havia regalat 
la seva àvia i preparà la cama dreta per reproduir sobre les 
costelles de l’estudiant el xut que havia fet guanyar la lliga 
militar al seu equip de futbol sala…

*   *   *
 

En Santi es va despertar al pis de la Lara, al rovell de 
l’ou del barri vell. L’estudiant es fregà la cara amb energia 
i, incorporant-se, es va adonar d’una lleu trepanació al 
front, un indici inequívoc de ressaca que sens dubte s’in-
tensificaria conforme passessin les hores. El pitjor, però, 
era la bufeta: el noi tenia la sensació que havia adquirit 
les dimensions aproximades d’una pilota de futbol. Sense 
pensar-s’ho ni un moment, en Santi girà el cap com un 
periscopi cercant la finestra. Apropant-s’hi, s’adonà que 
estava en un tercer pis i que només un tendal el separava del 
terra. Es va felicitar mentalment mentre obria la finestra…

Jordi Dausà i Mascort



43

A L’ALTRA BANDA

Eva Díaz Cano

Era una nit freda, neguitejant. El fi plugim caigut 
poques hores abans havia donat lloc a una boirina gèlida, 
plena d’humitat, que s’introduïa al moll dels ossos i els 
glaçava, per més abric que es portés. Força minsa, la llum 
dels fanals de gas, en sa majoria trencats, es mostrava 
impotent per penetrar eixa densa capa gasosa, d’un blanc 
de llet que, desfilant-se en pàl·lids filaments, tocava els 
rostres dels vianants amb intangibles tentacles, deixant 
com a única empremta del seu pas unes imperceptibles 
gotetes d’aigua.

De tant en tant, s’obria una clariana en la boira, aïlla-
da dins la blancor general, que permetia de distingir els 
voltants. I era llavors quan tornava a trobar-se a faltar el 
mantell protector, ja que l’estret carreró, amb les seves cases 
decrèpites i brutes, cobert d’escombraries i immundícies, 
no era un espectacle a propòsit per recrear-s’hi la vista. Per 
magnífica que sigui una ciutat, encara que es diferenciï de 
la resta de l’urbs en la grandiositat dels seus monuments, 
hi ha quelcom en els seus suburbis que l’agermana amb 
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les altres: la pudor de misèria és igual en totes les cultures, 
passa per sobre de qualsevol barrera.

A aquella hora avançada, el carrer es trobava quasi de-
sert. Els honrats treballadors feia estona que dormien a les 
seves cases, esperant l’albada per tornar a les seves fàbriques, 
als seus negocis, a la seva vida; i respecte als habitants de la 
nit, pàl·lids fantasmes que fan de la foscor la seva diversió 
o el seu manteniment, pul·lulaven en altres parts de la 
ciutat, fins que arribés l’hora de tornar a les seves llars, els 
uns amb l’estigma buit de la dissipació al rostre esmussat i 
els altres amb la pobra moneda del vici, que els permetria 
perllongar la seva misèria un dia més.

Malgrat tot, unes passes ressonen sobre les lloses del 
terra. Són el trepig cautelós d’algú que tentineja el seu 
camí a cada gambada. Ara i adés ensopega en alguna bassa 
d’aigua o amb un dels múltiples objectes de desfeta que 
apareixen escampats pertot arreu i se li sent una imprecació 
o un gemec de dolor. A la fi, arriba a un punt on la boira 
és menys densa; allà s’atura per reconèixer el terreny i mira 
al seu entorn amb gest desolat. 

Es tracta d’un cavaller de mitjana edat, embolicat en 
una àmplia capa de tela fosca i amb el barret encaixat fins 
a les orelles. Tot això, si bé no a l’última moda, elegant 
i de bon tall, contrastava estranyament amb l’escenari 
en què es movia. Els seus botins forts i una mica toscos, 
igual que la color bronzejada del rostre, denunciaven més 
aviat el burgès rural, en tant que el voluminós maletí que 
sostenia en la mà esquerra (ocupada la dreta per un no 
menys voluminós paraigua tancat) mostrava clarament la 
professió a què es dedicava.

El nostre home, un cop va poder veure alguna cosa, 

Eva Díaz Cano
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reconegué acuradament el carrer, amb un aire de sorpresa, 
com qui desperta d’un somni sense recordar on es troba. 
Va mirar d’identificar el lloc, i no ho aconseguí. No hi 
havia cap rètol i no creia que hi hagués estat mai, allà. Al 
cap i a la fi, ell només venia a Londres un cop per setmana 
i sempre feia el mateix recorregut, sense sortir-se mai dels 
carrers cèntrics.

I malgrat tot, era allà, en aquell carreró immund, Déu 
sap on, tremolant de fred, amb els peus mullats i cansat de 
vagar per aquell dèdal de carrers que semblava no tenir fi.

Va entreobrir la seva capa per consultar el rellotge. Que 
tard que era! A aquella hora ja devia haver sortit l’últim 
tren i encara que aconseguís arribar a l’estació, no tindria 
més remei que dormir allà. Sens dubte, la pobra Mary es 
preocuparia. Si almenys aconseguís de trobar un cotxe! 
Però semblava impossible en aquella soledat. No li que-
dava cap més remei que continuar caminant fins a arribar 
a algun lloc més concorregut.

De sobte, un soroll va trencar el silenci pesant que l’en-
voltava. Era un so metàl·lic, que fou seguit per un altre, i 
un altre. El nostre home s’estremí de cap a peus i, després, 
restà immòbil com un glaçó de gel, al mateix temps que la 
seva mà es crispava sobre el mànec del paraigua, disposat 
a vendre cara la seva vida. Ara els sorolls se sen tien més 
a prop, a la seva dreta, però era impossible distingir-ne 
la causa, entre la boira i l’obscuritat. Gruixudes gotes de 
suor li perlaren el front mentre esperava així, tens, vigilant, 
durant uns quants segons, que li semblaren  hores. Silenci. 
Ja començava a pensar que l’oïda l’havia  enganyat, quan 
un nou cruixit el convencé del seu error. No hi havia cap 
dubte. Algú hi era allà, en la foscor, vigilant-lo; podia sentir 

A l’altra banda
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la seva presència a poca distància d’ell. Potser si es quedava 
totalment quiet aconseguiria passar desapercebut. Però no, 
no, fos qui fos ja devia haver-lo vist, possiblement li venia 
darrere des de feia estona, esperant el moment oportú 
per… Empal·lidí només de pensar-hi. Les seves mans van 
començar a tremolar amb extrema violència, mentre el cor 
li bategava de tal manera que es devia sentir a tres illes de 
distància. Es passà la llengua pels llavis ressecs. S’havia de 
calmar, mantenir la sang freda.

Una nova remor va accelerar encara més el seu pols i 
ja estava a punt de sortir corrent carrer endavant, pres de 
pànic, quan un parell d’ulls verds refulgiren en la foscor 
i una forma felina passà fregant-li els turmells, i es perdé 
entre les ombres amb un miol llastimós.

A punt de desmaiar-se, el nostre home cercà recolzar-se 
en una paret. Va mirar inútilment de somriure. Quina 
manera tan beneita de perdre els nervis! Si no hagués estat 
sempre tan pusil·lànime! I si Roberts no li hagués explicat 
mentre sopaven aquella història d’assassinats! Tractà de 
respirar fondo. Després d’intentar-ho diverses vegades, 
a la fi va notar que el seu cor començava a bategar més 
com passadament.

Bon noi, aquell Roberts. S’havien conegut a la facultat, 
en els seus dies d’estudiant, quan eren els dos alumnes 
més assidus de la classe d’anatomia. Podien passar-se 
hores i més hores observant el catedràtic mentre, assistit 
per dos ajudants, disseccionava cadàver rere cadàver. A ell 
personalment l’apassionava; estudiava tots els llibres que 
 podia aconseguir, somniant amb ésser tal dia un cèlebre 
 cirurgià. Havia superat tots els exàmens amb brillantor, 
molt millor que Roberts; però va arribar el moment de 
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posar en pràctica els seus coneixements i… simplement 
no va  poder. No suportava el contacte amb aquells cossos 
inerts, freds, de rigidesa sobrenatural. El sol pensament 
d’enfonsar l’escalpel a la carn flàccida i sentir com s’es-
quinçava l’hor roritzava, li produïa nàusees. Ho va intentar 
una vegada, i una altra… fins que es va convertir en la 
riota de la facultat, però tot va ser en va. El sentiment de 
repugnància no l’abandonava, més aviat anava in crescendo. 
Podia contemplar com ho feien altres, però les seves mans 
es resis tien a agafar els instruments; el seu pitjor malson 
consistia que havia d’esquarterar un cadàver i que, en fer 
la primera incisió, aquest s’incorporava amb estremidors 
udols de dolor. Llavors, es despertava banyat en suor, 
amb tots els membres rígids i en tensió. Malgrat els anys 
transcorreguts (més de vint), encara tenia aquell somni 
tal vegada.

Així, es veié obligat a acabar la carrera com va poder i, 
renunciant a les seves il·lusions, acontentar-se, ell, l’alum-
ne més brillant de la seva promoció, a exercir de metge 
vilatà, receptant preparats per al refredat i tònics contra el 
reuma. Mentrestant, Roberts va estar uns quants anys de 
cirurgià de regiment, a l’Índia, i després, amb l’experiència 
adquirida, es convertí en un forense reputat.

No per això s’havia acabat la seva amistat. Al contrari, 
després d’un parèntesi d’uns quants anys, i havent-se 
retrobat casualment al carrer, aquesta s’havia relligat tan 
cordial com abans, fins al punt de quedar per sopar un 
cop a la setmana.

Eixa era una d’aquelles nits. Com cada divendres,  ha-via 
agafat el tren després de dinar. Un cop a Londres, s’havia 
adreçat a l’hospital de beneficència del qual era assidu 
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 col·laborador. No li pagaven res, però algú havia d’ajudar 
aquella pobra gent i, a més, aquella tasca el deslliurava 
en part del seu sentiment d’inutilitat. L’endemà se sentia 
cansat, però rejovenit com un xaval.

Per últim, caminava les cinc o sis avingudes que el sepa-
raven de casa de Roberts i allà acabava la vetllada, xerrant 
dels bons temps. Li agradaven aquestes visites, encara que 
de vegades hagués d’aguantar les descripcions una mica 
morboses que Roberts, insensibilitzat per la llarga pràctica, 
feia dels seus casos més esgarrifosos. Però aquella nit havia 
estat particularment repugnant, tant, que li havia pregat 
que parlés d’una altra cosa; unes morts violentes eren 
massa per a la seva sensibilitat, sobretot a l’hora de sopar. 
Malgrat tot, mentre romania allà, perdut en la foscor, va 
pensar que potser hauria d’haver-hi parat més atenció. Ara 
li agradaria conèixer els detalls, saber on havia estat, quan, 
bé, alguna cosa que l’ajudés a treure’s del damunt aqueixa 
incertesa que s’anava apoderant d’ell, convertint-se en por. 
Era possible que hagués succeït a l’altra banda de la ciutat, 
o que les víctimes fossin només dones, o… Va notar que 
li tornava el pànic i s’esforçà a esvair-lo. Hauria d’haver 
agafat un cotxe per anar de casa de Roberts a l’estació. Hi 
era molt a prop, ben cert, però aquella nit plovia i hauria 
d’haver fet una excepció. 

Encara no entenia com s’havia perdut. Certament, a les 
poques passes havia caigut de cop la boira, espessa com un 
puré, però ell coneixia el camí perfectament. No hi havia 
possibilitat de pèrdua i, malgrat tot, havia aparegut dues 
hores després en aquest carreró pestilent que no coneixia, 
sense tenir consciència d’haver vagat tot aquell temps pels 
carrers. I així devia haver estat, ja que el calçat xop n’era 
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testimoni. Sens dubte hi havia quelcom de cu riós en això 
de la boira: al temps que desfigurava la visió del món, feia 
el mateix amb la noció del temps. Va recordar un article 
aparegut a The Times sobre la quarta dimensió i s’estremí. 
Bah, fantasies!

Començava a fer-li mal el cap. De segur que s’havia 
refredat amb la humitat de la nit. Arrugà el front. Era el 
que li mancava: un constipat. Tindria sort si se’n sortia 
amb un parell de dies al llit.

Va decidir posar-se en marxa. Com més aviat sortís 
d’allà, abans podria enllitar-se amb un got de llet calenta. 
El millor fóra passar la nit a casa de Roberts i sortir cap al 
poble l’endemà al matí ben aviat. Si no fos per la Mary…

S’incorporà lentament, estirant els membres entumits. 
Mirà a banda i banda amb aspecte recelós, però la boira 
s’havia dissipat i el carrer apareixia buit. Amb un gest 
temorenc, continuà caminant. No tenia cap pla: només 
mirar de sortir d’aquell laberint, arribar a un lloc qualsevol 
on pogués agafar un cotxe.

Va travessar una placeta plena d’immundícies. Allà 
l’aire xiulava entre les copes de quatre arbres raquítics, 
fent os cil·lar la flama dels fanals. Mentre la creuava li va 
venir al cap la història de Roberts i va mirar amb recel cap 
als portals, de les fosques boques dels quals esperava veure 
sortir algú disposat a tirar-se-li al damunt amb un enorme 
ganivet. Però va arribar al carrer següent sense que passés 
res, i a l’altre, i a l’altre.

Cada cop li feia més mal el cap i començava a tenir 
calfreds. S’aturà i mirà a l’entorn. Feia una estona que 
caminava amb passa ferma, com d’algú que es dirigeix a 
un lloc concret; una sensació de familiaritat guiava els seus 
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peus. Però no, ell no coneixia aquell empedrat desigual, 
no havia estat mai en aquell cul-de-sac estret i pudent. Al 
final d’aquest, la porta d’una ínfima tasca s’obria de tant 
en tant i vomitava un borratxo. Un d’ells va passar-li a frec, 
però no li va fer por. Decididament, travessà el carrer i es 
col·locà davant de la taverna. De sobte, li havia semblat 
reconèixer el lloc; fins i tot cregué recordar l’interior del 
local i el rostre patibulari del propietari. Però només va 
durar un instant: de nou tornà a trobar-se tan perdut com 
abans. Pensà entrar-hi a prendre alguna cosa calenta, però 
l’aparença dels qui abandonaven el tuguri no presagiava 
res de bo de l’interior i renuncià a la idea. Sospesava si 
arriscar-se a preguntar-hi el camí quan la porta s’obrí i 
una dona embolicada en un mocador verd en sortí tot 
gronxant-se. La reconegué de seguida. Era una de les seves 
pacients de l’hospital, una pobra noia amb la qual la sífilis 
acabaria aviat. Somrigué alleujat: per unes monedes, ella 
el guiaria fins a la civilització.

Una punxada a les temples el féu gemegar. Aquell maleït 
mal de cap! Es va dirigir cap a la jove. Aquesta l’esperava a 
peu ferm, amb les mans a la cintura i un somriure burle-
ta. Evidentment, havia malinterpretat la seva presència a 
l’indret. Hauria d’afegir una mica més de diners, perquè 
la seva reputació a l’hospital no restés arruïnada.

Quatre o cinc metres escassos el separaven d’ella. 
Mentre els recorria sentí que li desapareixia el mal de cap 
i una nova sensació de benestar, gairebé d’eufòria, l’envaïa. 
Fins la manera de caminar canvià; la seva mateixa estatura 
semblà que augmentava, en desaparèixer l’encorbament 
natural que l’empetitia.

A la fi arribà junt a la dona i li digué unes paraules en 
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veu baixa. Si jutgem pel seu capteniment, ella degué res-
pondre afirmativament, ja que, recolzant-se amb timidesa 
al braç que ell li oferia galantment, s’avingué a seguir-lo.

En doblegar la primera cantonada, el nostre home 
estrenyé amb força la nansa del seu maletí. Se sentia perfec-
tament, com sempre que tenia una feina a enllestir. No en 
va els diaris començaven a anomenar-lo Jack l’Esbudellador.

fi
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LITERATURA DE LUXE

M. Pilar Cabrerizo Lahoz

El timbre de la porta va sonar insistentment. Vaig sortir 
de la dutxa i, sense eixugar-me, em vaig posar el barnús i 
vaig anar a obrir. Era un noi jove d’una d’aquestes empreses 
de missatgeria ràpida:

—El senyor Rius? —va dir-me—. Li porto un paquet. 
Signi aquí, si us plau. 

Vaig agafar el paquet amb una certa recança: no en rebia 
mai cap, jo, de paquet, i a més, no duia remitent, cosa que 
encara ho feia tot més estrany. Vaig dur-lo al menjador i, 
amb suavitat, com si sospités que el que hi havia dintre 
era l’objecte més fràgil del món, el vaig desem balar. Era 
un exemplar de Las aventuras del ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, l’obra més coneguda de Miguel 
de Cervantes. Semblava una edició bastant antiga i força 
particular. Potser, fins i tot, valuosa. El vaig obrir amb la 
mateixa delicadesa que l’havia desembolicat i vaig veure 
que duia una tarja dintre, manuscrita, que deia: “Tingues 
molta cura d’ell. Júlia.” Vaig pensar que es tractava d’una 
equivocació, no em venia al cap cap persona amb aquest 
nom, però el cert era que el llibre era força curiós. No. Era 



54

més que això, era una veritable joia, ara ho veia. Pertanyia a 
la tercera edició, datada el 1608, una edició que es pensava 
que contenia quinze línies de més no escrites per Cervan-
tes. Em semblava estrany haver rebut una cosa així d’un 
remitent desconegut; no obstant, el nom i l’adreça eren els 
meus, així que vaig decidir que me l’enduria l’endemà a 
l’institut on imparteixo classes de literatura i el mostraria 
als meus alumnes. D’entre aquella colla d’adolescents algú 
hi hauria a qui motivés un llibre tan especial, justament 
ara que estudiàvem el Segle d’Or. 

Aquella nit em va costar de dormir. Semblava com si 
presagiés alguna desgràcia, estava neguitós, inquiet i no 
parava de donar voltes al llit. Quan va sonar el desperta-
dor tot just acabava d’agafar el son i em vaig llevar més 
endormiscat que de costum. Quan ja era al replà esperant 
l’ascensor, em vaig recordar del llibre i vaig tornar a entrar 
a buscar-lo. Volia dur-lo a l’institut aquell mateix dia, 
m’aniria bé per a la classe que havia preparat. 

El dia va anar passant més lentament del que era habi-
tual, i és que jo, quan no dormo bé no sóc el mateix i la 
meva tasca habitual esdevé feixuga d’allò més. Vaig arribar 
a casa, cansat, amb ganes de menjar qualsevol cosa ràpida 
i estirar-me una mica al sofà, per això em caigué el món a 
sobre quan vaig veure la portera que corria cap a mi amb 
cara desencaixada:

—Senyor Rius, han entrat a casa seva, no sé com ha 
pogut passar, m’ha avisat la veïna del 4t 3a quan ha vist 
que la seva porta era oberta i que l’havien  forçat.

El que va seguir a aquestes paraules va ser el panorama 
més desolador que us pugueu imaginar: no hi havia a casa 
meva ni una sola cosa al seu lloc: el terra era ple de roba, 
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papers i objectes diversos, plats i gots  trencats, tota la casa 
potes amunt, però el que més havia patit havia estat el meu 
estudi, la meva cambra favorita, allà no s’hi podia ni entrar. 
Tots els llibres feien pinya al bell mig, oberts uns a sobre 
dels altres i barrejats amb papers, documents, disquets i 
una pila d’exàmens que tenia per corregir. 

Després d’això tota la parafernàlia que es desencadena 
en aquests casos: la policia, l’agent de l’assegurança… i 
jo amb els nervis elevats a la infinita potència. Entre la 
portera, que se sentia un xic responsable, i la veïna, que 
és un encant, vam intentar deixar la casa tan endreçada 
com va ser possible. No vaig trobar a faltar res de valor i 
això em va mosquejar una mica. Què devien buscar?… Ja 
m’ho començava a imaginar. Quan tothom va marxar, a la 
fi, em vaig estirar mort de cansament. Aquella nit tampoc 
no vaig poder dormir i l’endemà a primera hora, incapaç 
d’enfrontar-me a trenta galifardeus que, a diferència de mi, 
sí que haurien descansat i carregat les piles, vaig trucar a 
l’institut per dir-los que aquell matí no hi aniria. 

Es va posar al telèfon el director:
—Josep, què dius? Que ahir et van entrar a casa? Ves 

per on, aquí a l’institut també han entrat aquesta nit i us 
han regirat les taquilles del departament d’humanitats. 
Quina coincidència, no? 

Les paraules del director em van glaçar la sang a les 
 venes. No hi havia dubte, es tractava de l’exemplar d’El 
Quixot que havia rebut feia dos dies. Era allà, sobre la 
taula de l’estudi. L’havia dut a classe quan van entrar-me 
a casa i l’havia tornat amb mi quan van regirar l’institut. 
Algú sabia que el tenia i el buscava. Vaig recordar també 
les paraules de la targeta: “tingues molta cura d’ell”, i per 
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un moment vaig sentir por. 
Vaig intentar estirar-me de nou al llit però estava mas-

sa inquiet i em vaig llevar de seguida, vaig esmorzar una 
mica de cafè i torrades, vaig agafar l’exemplar sota el braç 
i em vaig dirigir al banc que tenia més a la vora de casa. 
Allà vaig sol·licitar una caixa de seguretat i vaig dipositar 
el llibre no sense abans tenir-lo una estona a les mans per 
poder tornar a contemplar-lo de prop. Era un exemplar 
magnífic, però estava clar que, de moment, no em donava 
més que problemes. 

En sortir al carrer vaig tenir la sensació que un home 
em seguia: era alt, ben plantat, abillat amb un elegant vestit 
i ulleres de sol. Vaig creuar diverses vegades el carrer per 
estar-ne segur, i ell, a distància prudent, va fer el mateix. 
No hi havia dubte, em seguia. Vaig començar a caminar 
cada vegada més de pressa, sense girar-me, fins a arribar a 
casa. Quan vaig ser dalt del meu pis el primer que vaig fer 
va ser acostar-me a la finestra i enretirar lleument la cortina 
amb les mans per comprovar si aquell tipus encara estava 
al carrer però no vaig veure ningú i això em tranquil·litzà 
momentàniament. 

L’endemà abans de sortir del portal de casa per diri-
gir-me a l’institut vaig mirar a ambdues bandes esperant, 
amb angoixa, trobar l’individu del dia anterior, però el 
carrer estava a aquelles hores totalment solitari i no es 
divisava res que s’assemblés a una persona humana en tot 
el que els meus ulls abastaven. Això em tornà a tranquil-
litzar i mentre feia classe vaig aconseguir oblidar-me per 
un moment d’aquesta angoixa que em posseïa. Però tot 
això s’acabà de sobte quan vaig sortir a esmorzar: l’individu 
alt i elegant estava allà, al davant de la porta de l’institut 
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fent-me dubtar si sortir o quedar-me tancat dins d’alguna 
de les aules. Vaig haver de psicoanalitzar-me a mi mateix 
repetint-me una i altra vegada que jo no havia fet res mal 
fet i, per tant, no havia de témer res. Però estava equivocat, 
el tipus se m’aproximà aprofitant que els meus companys 
s’havien avançat cap al bar i, amenaçant-me amb la història 
que duia una pistola, m’obligà a fer el que em demanava, és 
a dir, a dirigir-me al banc, a demanar l’obertura de la caixa 
de seguretat i a entregar-li el llibre. No he estat mai gaire 
valent, jo, i aquesta em semblava l’opció més digna per 
sortir-me d’aquest atzucac en el qual jo no m’havia ficat. 

Val a dir que quan vaig fer això em vaig treure un bon 
pes de sobre i em vaig sentir alliberat per primera vegada 
en uns quants dies. Em sabia greu, d’una banda pel llibre 
i, de l’altra, per aquella tal Júlia de la targeta, però com 
que no sabia qui era i desconeixia els motius pels quals 
m’hi havia embolicat d’aquella manera vaig pensar que 
m’era ben bé igual. 

El que era clar era que darrerament no parava d’equivo-
car-me, així que l’endemà, que era dissabte i havia decidit 
dormir fins que el cos em digués prou, a les nou del matí 
quan més a gust gaudia del contacte dolç amb els llençols, 
el timbre de la porta va tornar a sonar insistentment. Em 
vaig llevar, i en pijama com anava, vaig obrir. Gairebé se’m 
tallà la respiració quan vaig veure davant dels meus ulls una 
noia alta, prima, morena, amb els ulls verds més seductors 
que us pugueu imaginar, vestida amb uns texans ajustats i 
una samarreta curta que deixava a l’aire el pírcing del melic 
i una caçadora de cuir negre més curta que la samarreta, 
i, a més, em coneixia:

—Hola, Josep —va dir-me—, saps qui sóc?
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—Noo, no ens cooneeixem —vaig quequejar, com un 
imbècil.

—Sóc la Júlia Prats. Vaig ser alumna teva a l’institut fa ja 
anys i vinc a buscar una cosa meva que tu tens. Puc passar?

—Sí, sí, és clar —vaig dir-li, mentre em venia al cap 
una adolescent un xic més grassoneta la qual tenia al da-
vant amb els seus inconfusibles ulls verds—. Estàs molt 
guapa, molt més prima que quan anaves a classe. Bé, vaig 
a vestir-me, seu i posa’t còmoda. 

Mentre em vestia, amb parsimònia per trigar el màxim 
temps possible, anava pensant com es prendria la Júlia el 
fet que ja no tingués amb mi l’exemplar i com li podia 
explicar.

Vaig tornar al saló ben vestit i pentinat, desprenent una 
agradable olor de colònia i vaig anar al gra: em semblava 
la forma més ètica i alhora més fàcil d’abordar la situació: 

—Veuràs, Júlia, vaig rebre el llibre que em vas enviar, 
però la veritat és que ja no el tinc en el meu poder.

La noia va fer un gest de desencisament i em va de manar 
que li expliqués què havia passat. No cal dir que    li vaig 
contar, fil per randa, com s’havia esdevingut tot.    A mesura 
que anava escoltant el meu relat la cara de la Júlia anava 
passant de la decepció a la comprensió; ella no esperava, 
sens dubte, que el llibre em causés tants pro blemes. 

—Ho sento, Josep, de veritat que ho sento i et dec una 
explicació. Aquest exemplar, com tu bé has deduït solet, té 
un gran valor econòmic i molt més ara que celebrarem el 
quatre-cents aniversari de la publicació de la més famosa 
obra de Miguel de Cervantes, que com tu ja saps va veure 
la llum per primera vegada el 1605. Però, per a mi, el prin-
cipal valor és el sentimental, ja que és una herència de la 
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família que ha anat passant de generació en  generació fins 
a arribar a mi fa uns quants mesos, quan va morir el meu 
pare. Vaig saber fa pocs dies que un bibliòfil molt influent 
hi anava al darrere i havia contractat uns esbirros perquè 
l’aconseguissin. M’han insistit molt que el vengui, però jo 
no vull fer-ho. És l’únic record que guardo del pare. Però 
de seguida vaig sospitar que l’aconseguirien com fos, ja 
veus, jo, una pobra noia que viu sola… Així que te’l vaig 
enviar. Vaig pensar que així li perdrien la pista. 

—Però, per què a mi, precisament? —vaig demanar-li 
encuriosit.

—Sé que et sobta però és que tu, Josep, vas despertar en 
mi la passió per la literatura i vaig pensar que eres la persona 
més indicada per gaudir-lo i saber que és un objecte valuós. 
Sé que si no hagués passat tot això hauries tingut bona 
cura d’ell. Però bé, no estic enfadada, no és culpa teva. El 
que sí que et demano és que m’ajudis a recuperar-lo. No 
vull barrejar la policia en tot aquest assumpte; de fet, no 
vull que ningú més que tu i jo sapiguem de l’existència 
d’aquest llibre. Penso que junts ho podrem aconseguir. 
Ajuda’m, Josep, t’ho agrairé de debò. 

No sé per què tinc una feblesa especial davant uns ulls 
verds i, això, unit al fet que em costa dir que no, tot sovint 
em causa molts problemes. Així que vaig assentir i li vaig 
demanar què era exactament el que havíem de fer. 

La Júlia va començar a deixar anar el seu discurs. Em 
va explicar que el bibliòfil que li havia pres el llibre es deia 
Nicolau Vilà i que vivia en un pisàs a la part alta de la 
ciutat. A mesura que ella anava parlant jo anava compre-
nent, no sense perplexitat, el que em demanava. Volia que 
entréssim al seu pis burlant els dos gossos que tenia i les 
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alarmes instal·lades a totes les entrades i que recuperéssim 
el llibre. La noia m’havia confós amb el Superman, i jo no 
era més que un pobre, i més aviat feble, professor d’institut.

Però ja us he dit que em costa dir que no, gairebé tant 
com em costa enamorar-me, i ara no estava segur de si 
això últim em començava a passar. Així que, com vulgars 
lladregots de pel·lícula dolenta, vam posar fil a l’agulla. 
La Júlia semblava saber molt bé com fer-ho i això, que 
en circumstàncies normals m’hagués preocupat, em do-
nava ara tota la seguretat que necessitava per llançar-me 
a l’assumpte. 

Vam entrar al pis una tarda quan es feia fosc. De fet, 
vaig entrar-hi jo, perquè la Júlia es va quedar fora vigilant 
que ningú ens veiés. Ella ja sabia que a aquella hora els 
criats estaven ocupats en els preparatius del sopar i els 
amos, en Nicolau i la Berta Vilà, encara no havien arribat 
a casa. Vaig entrar per la porta principal, fent-me passar 
per l’agent del Cercle de Compradors de Llibres, al qual 
els Vilà estaven subscrits —també la Júlia coneixia aquell 
detall—; quan la minyona va anar a buscar la targeta de 
la comanda, jo vaig escolar-me fins a la biblioteca i vaig 
endur-me el llibre, que, per sort meva, era obert sobre la 
taula, i vaig sortir ràpidament, abans que no arribés la 
minyona un altre cop. 

La meva feina va estar pagada amb escreix quan vaig 
percebre la brillantor dels preciosos ulls verds de la noia i 
gairebé em desmaio quan em va fer un petó a la galta per 
agrair-me el que havia fet. 

El dies següents van ser tranquils per primera vegada 
en molt temps. Em sentia relaxat com si hagués assistit a 
un curset intensiu de ioga i ara la meva vida tornava a ser 

M. Pilar Cabrerizo Lahoz



61

“normal”, com havia estat sempre. De tant en tant, pensava 
en la Júlia, m’havia encisat d’allò més, però jo tenia vocació 
de solter i potser, fins i tot, preferia no veure-la, ja que tot 
el que havia passat no em duia bons records.

Va ser després de cinc dies, quan vaig rebre la visita del 
tipus aquell que m’havia seguit i al qual havia entregat el 
llibre dies enrere, que em vaig tornar a ensorrar. Va trucar 
a casa, com aquell que vol vendre’t una enciclopèdia a ter-
minis, i quan jo li anava a tancar la porta als nassos cridant 
histèricament que no tenia l’exemplar, que ja li havia donat 
una vegada i que em deixés en pau, ell va posar el peu a la 
porta impedint que la tanqués, mentre amb gest enèrgic es 
treia una acreditació de la butxaca superior de l’americana:

—Agent secret, deixi’m entrar o em veuré en l’obligació 
de detenir-lo.

Quan va entrar i m’ho va explicar tot vaig notar que un 
parell de llàgrimes relliscaven per la meva galta. Jo no havia 
plorat des que era un adolescent però és que mai m’havia 
sentit tan summament imbècil com ara.

—Reconeix aquesta noia? —em va dir l’home alt i 
elegant tot mostrant-me una foto de la Júlia.

—Sí —vaig respondre jo—, es diu Júlia Prats i havia 
estat alumna meva a l’institut.

L’home, amb claredat i parsimònia, em va explicar que 
la Júlia era una lladregota, especialitzada en obres d’art, 
que havia estat enxampada diverses vegades i empreso-
nada un parell de cops. Em va dir també que tot sovint 
feia la seva feina amb l’ajuda d’un bon amic, lladre com 
ella, que en aquests moments era a la presó complint 
condemna. També em va fer saber que els senyors Vilà 
eren els legítims propietaris d’El Quixot, herència familiar, 
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i que havien volgut portar en absolut secret tot l’affaire 
del robatori, ja que sabent que eren propers els actes de 
celebració del quatre-cents aniversari de la publicació de 
l’obra, no estaven disposats que ningú s’assabentés que 
ells tenien un exemplar d’aquestes característiques. Encara 
sort, vaig pensar, ja veia la meva foto publicada per tots el 
diaris amb un enorme titular que digués: “Un professor 
d’institut roba un valuosíssim exemplar d’El Quixot amb 
l’ajut d’una exalumna seva, lladre de professió.” Haurien 
rigut de valent, els meus alumnes!

Enmig de totes aquestes cabòries vaig adonar-me que 
em calia saber una cosa força important: què seria de mi? 
Hi hauria judici? M’acusarien de lladre? L’home alt em 
va tranquil·litzar. Tot això donaria més publicitat de la 
que els senyors Vilà volien. D’altra banda, havien estat 
investigant la meva vida i havien arribat a la conclusió que 
havia actuat sense mala intenció, desconeixent el que feia 
de debò. De fet, ells també havien fet unes quantes coses 
no gaire ortodoxes, com ara escorcollar-me la casa de mala 
manera, el departament d’humanitats del meu institut o 
amenaçar-me amb la pistola en ple carrer. Em sentia en-
cara més imbècil que abans. “I la Júlia?”, vaig atrevir-me 
a preguntar. No sabien on era, havien desparegut ella i el 
llibre però estaven segurs que acabarien trobant-la. Pel 
que feia mi, havia de respondre unes quantes preguntes a 
comissaria i després assumpte acabat, amb la promesa, és 
clar, que si sabia alguna cosa de la noia els ho faria saber 
de seguida.

Vaig necessitar un parell de setmanes de baixa per 
recuperar-me. Cada cop que hi pensava em feia més mal 
haver estat utilitzat d’aquesta manera i haver caigut com 
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un babau a les grapes d’aquella noia que, sense dubte, 
coneixia la meva feblesa de caràcter, ja que m’havia tingut 
de professor uns quants anys. Em feia ràbia que hagués 
pensat en mi com l’estúpid ideal per ajudar-la, ara que el 
seu amic no ho podia fer. Si tot hagués anat bé jo li hauria 
guardat el llibre un bon temps i ara, al 2005, amb tot això 
de la celebració, la molt intel·ligent n’hauria tret un bon 
pessic, i jo en la inòpia. Vaig trucar als senyors Vilà per 
demanar-los perdó pel que havia fet sense saber-ho, i em 
va sobtar l’amabilitat amb què ells em van tractar. Un mes 
més tard van ser ells els qui es van posar en contacte amb 
mi per informar-me que el llibre ja era de nou a la seva 
biblioteca i convidar-me a anar a visitar-la quan volgués. 

Jo vaig continuar la meva vida, amb les classes com 
sempre, sabent que em caldria molt de temps per oblidar 
tot el que havia passat. Aquest matí una alumna de les més 
grans, una noia molt mona i ben posada, se m’ha acostat 
amb ganes de fer-se la simpàtica, potser perquè va una mica 
fluixa en literatura i vol esquivar el suspens, i mostrant-me 
un exemplar bastant antic de poemes d’Ausiàs March, m’ha 
dit que l’havia trobat a la biblioteca de casa i com que m’ha-
via vist tan entusiasmat amb aquell exemplar d’El Quixot 
que havia dut a classe feia uns quants mesos, me’l deixava 
perquè el pogués mirar tranquil·lament i mostrar-lo als 
altres alumnes. Encara veig el seu astorament quan, ver-
mell com un tomàquet i fora de mi, com no m’havia vist 
mai a classe, li he dit que no volia saber res del seu llibre 
i que em deixés en pau. És ben veritat aquella dita segons 
la qual sovint paguen justos per pecadors.
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CàSTIGS ETERNS

i

Set dies estiguí a la porta sens menjar e beure, en los quals 
tristor e llàgremes foren tan solament mon aliment e sus-
tentació.

Bernat Metge, Lo somni, Llibre III

—Porto set dies, Cèrber, set dies!! Deixa que hi entri 
una altra vegada. No he menjat! No he dormit! He tocat 
incansablement les millors melodies que conec. Si l’altra 
vegada em vas deixar entrar, per què no ho fas ara?

Inamovible en el seu gest, Cèrber, el cap de gos, respi-
rava profundament i feia davallar del seu morro les gotes 
produïdes pel baf de la seva respiració insistent. Aquesta 
vegada el guardià de l’infern no podia tornar a cedir. Com 
tots els éssers naturals i sobrenaturals adorava la música 
d’Orfeu, però Cèrber, apel·lant a la seva fortalesa i fent un 
exercici de mentalització, no va permetre l’entrada al jove 
músic desconsolat.
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Orfeu continuava tocant. Estava de genolls i tenia l’es-
quena corbada a causa del cansament. Els seus dits ferits 
i nafrats es movien mecànicament i anaven deixant sobre 
les cordes rierols de gotes de sang. La lira en la seva part 
inferior era, ja, de color vermell. A Orfeu se li tancaven els 
ulls i, a poc a poc, anava perdent la consciència dels seus 
actes mecànics. Finalment defallí; van ser set dies eterns 
que no van obtenir la compassió de Cèrber.

Orfeu va dormir durant un dia sencer i quan va recu-
perar les forces va allunyar-se d’aquell lloc i de la presència 
impertorbable del gos guardià. En aquell estat de flaquesa 
el jove va decidir no tornar a la seva vida d’abans, ja que 
sense Eurídice seria impossible. Amb la lira a la mà va con-
tinuar el seu penós caminar. Va decidir anar fins al mont 
Ròdope, per quedar-s’hi i, amb la seva música, evocar el 
record d’Eurídice. Mentre recorria el camí cap al mont, 
no podia deixar de pensar en el moment en què el cos 
d’ella s’esvaïa. Recordava com en tot el trajecte fins a la 
sortida de l’infern va sentir els sospirs d’Eurídice darrere 
seu; i és que la noia, que encara duia al peu la mossegada 
mortal de la serp, notava com a cada passa el dolor li 
pujava pel cos fins a fer-li costosa la respiració. Eurídice 
premia les dents per continuar, i pensava que havia de ser 
el més discreta possible per tal de no cridar l’atenció del 
seu estimat, creia que d’aquesta manera no provocaria el 
gir que la condemnaria per sempre. Orfeu sentia que en 
cadascun d’aquells sospirs que notava darrere seu s’escapava 
la vida de la seva estimada. Intuïa que el caminar d’ella cada 
vegada era més lent i més costós. Una paraula de la seva 
estimada li hauria donat prou forces per continuar; amb 
un simple “continua” o “estic bé, no t’aturis” n’hi hagués 
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hagut prou per evitar el neguit d’Orfeu, el mateix neguit 
que va provocar que es girés.

Mentre caminava cap al mont Ròdope no es podia 
treure del cap com la figura d’Eurídice es feia aire i com els 
braços d’ell traspassaven el cos fonedís de la seva estimada. 
Tampoc no podria oblidar mai la cara d’ella i els seus ulls 
aterrits que s’obriren exageradament com si veies sin des-
plaçar-se, de manera ineludible, la dalla de la mort cap al 
seu coll. Per sempre estaria morta, Eurídice, i per sempre 
aquella mirada restaria clavada en l’ànima d’Orfeu.

El noi no sabia quant temps havia passat des que va 
marxar de les portes de l’infern, però, finalment, estava al 
cim del mont Ròdope. Allà va menjar una mica i quan va 
veure que les ferides dels dits estaven més o menys tan-
cades es va posar a tocar la lira per mostrar el seu dolor. 
Volia que la seva música fos per sempre un plany per la 
mort d’Eurídice.

La tristesa i la bellesa que transmetia la música, que era 
portada pel vent a tots els racons del mont, van fer que tots 
els animals en quedessin meravellats. Tots s’acostaren per 
veure d’on sortia aquella música. Segueren l’un al costat 
de l’altre i, presos de la melodia, oblidaren els seus instints 
més ínfims. D’aquesta manera, es podia veure com animals 
que tenien per costum atacar-se i menjar-se els uns als altres 
ara seien costat per costat. Tots els allà presents prengueren 
l’harmonia de la música com a pròpia i durant molt de 
temps el mont Ròdope va ser un lloc encantat gràcies a 
les cordes de la lira i a l’efecte taumatúrgic que tenien els 
dits d’Orfeu sobre l’instrument.

En tot aquell temps que el jove havia passat al mont, 
algunes vegades havia vist com un grup de dones  s’acostava 
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amb fúria cap on ell era, però aquestes, en sentir la mú-
sica, anaven perdent aquell impuls inicial i a poc a poc 
s’anaven asseient com tots els altres éssers allà presents. 
A Orfeu l’inquietava el perquè d’aquella fúria que la lira 
convertia en calma.

Orfeu en la quietud de la nit ja no tocava i pensava 
en aquelles dones i en tot allò que li havia succeït en els 
últims dies. A la nit, molts animals se li acostaven i el veien 
adormit; però el jove, lluny de dormir, era pres d’un treball 
interior que volia donar explicació a la definitiva mort 
d’Eurídice i al seu fat funest. Cada nit aprenia a entendre 
la mort i la seva manera d’estimar i, així, trobava un sentit 
nou a la música que tocaria l’endemà.

Finalment, un dia, mentre tocava va sentir uns crits que 
venien de la part baixa del mont Ròdope. Aquells crits, que 
no s’aturaven, cada vegada se sentien més a prop. Orfeu, 
fidel a la seva causa, indefectible, va continuar tocant, 
però aquells crits començaven a fer-se sentir amb força 
per damunt del so de la lira. Tots els animals fugiren. Or-
feu va veure que eren les dones que altres vegades ha vien 
concorregut al mont les que feien aquell soroll estrepitós. 
Corrien com boges acostant cada cop més el seu brogit 
a les orelles d’Orfeu. La música ja no se sentia i els crits 
eren ensordidors, ja que les dones estaven aturades davant 
del noi indefens. Un cop allà una d’elles es va avançar uns 
quants metres per davant del grup, que no deixava de cri-
dar, va agafar una pedra i, al crit de “maleït”, la va llençar 
contra Orfeu. Les altres dones van fer el mateix diverses 
vegades. Orfeu sorprès i espantat es va intentar protegir 
com va poder. Va posar la lira per davant del cap però va 
ser inútil. L’allau de pedres va trencar la lira i  també va 
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acabar amb la vida del músic. Algunes de les dones, con   -
sumides per l’esforç, caigueren de genolls i altres s’estiraren 
a terra mentre contemplaven el cos entumit i sense vida 
d’Orfeu. Totes, amb les veus trencades a causa dels crits 
que havien fet per sufocar la música encantadora de la lira, 
es felicitaven per haver mort aquell qui un dia va deixar 
morir la seva dona.

Aquella nit, com en altres, molts animals s’acostaren 
a veure Orfeu. El cos del jove estava desmanegat i ple de 
ferides, al seu voltant hi havia un bassal de sang. Els ani-
mals, veient els ulls tancats d’Orfeu, perceberen que aquell 
cos estava mort, però, com en altres ocasions, no pogueren 
percebre tot l’esforç interior que el jove feia per intentar 
entendre tot el que li havia passat. Potser en l’eternitat 
Orfeu trobaria resposta a tot allò que tant l’inquietava. 

ii

E ací estan los gentils filòsofs e poetes, e los bons cavallers e 
aquells que han trobades arts e les han divulgades…

Bernat Metge, Lo somni, Llibre III
 
En la primera habitació de l’infern, Orfeu, desesperat, 

parlava precipitadament amb Tirèsies.
—No ho entenc. Un cop he comprès que estava a l’in-

fern he anat a buscar Eurídice. Després de recórrer totes 
les sales, de reconèixer milers de persones que no pensava 
trobar mai i de veure les tortures més aberrants, he trobat 
Eurídice. En veure-la m’he abraçat als seus peus i li he 
suplicat que em perdonés; li he dit que ara podríem estar 
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eternament junts. Què és la vida terrenal comparada amb 
el que ara ens queda per davant? L’infern serà el paradís 
ara que es compleix allò que els dos desitgem amb tota 
l’ànima… Ella no responia, Tirèsies! No reaccionava a les 
meves paraules!

—Has d’entendre que l’infern fa perdre les persones i 
que Eurídice després de no poder sortir amb tu del llindar 
dels avencs va perdre la poca llum que restava en la seva 
mirada.

—Com pot ser? —va dir Orfeu refent-se a poc a poc—. 
Hauria de ser el contrari. Va estar a punt de sortir de l’in-
fern. Això li hauria d’haver donat confiança per seguir 
lluitant i per tenir més esperança. 

—No saps el que dius!
—Què voleu dir?
—Hauries de saber que aquell que està en la desgràcia 

i sempre ha estat desgraciat no és conscient de l’abast del 
seu mal. En canvi, aquell que està en la desgràcia i recorda 
que un dia va ser feliç és molt més experimentador de la 
seva pena. Així, imagina’t Eurídice, que va viure la il·lusió 
de poder tornar a la seva vida anterior, la qual recordava 
en tot moment, i va tenir la possibilitat de deixar enrere 
tota la crueltat de l’infern.

—No pot ser d’altra manera, Tirèsies. Potser és per això 
que per a mi l’infern no és tan horrible, ja que tot allò que 
jo he viscut i la manera en què he mort no varia gaire del 
fet de ser aquí.

Aquestes paraules van exaltar Tirèsies: 
—Recorda que ets a la sala dels infants i dels filòsofs i 

poetes escollits, i que aquí t’has de comportar amb humi-
litat i penediment i no pas amb supèrbia i conformisme, 
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ja que si no podries viure en aquell patiment que abans 
has vist.

Orfeu, més tranquil i amb un to més conciliador, va 
afegir: 

—Per mi la desgràcia més gran és el rebuig d’Eurídice, 
que m’acompanyarà allà on vagi. Totes les ferides de les 
pedres que m’han causat la mort es tancaran, però no es 
tancarà la ferida de la seva pèrdua. Tot i que penso que 
cap humà ha sofert una mort tan terrible i despreciable 
com la meva, el meu veritable dolor ve del fet d’haver estat 
rebutjat per la meva estimada.

Tirèsies, enrabiat, va aixecar el puny de manera ame-
naçadora: 

—Tornes a comportar-te amb supèrbia!! És clar que és 
dur perdre l’estimada, però pel que fa a la manera com has 
mort has de saber que altres han mort, moren i moriran 
colpejats per les pedres.

Orfeu es va esgarrifar d’allò que sentia: 
—Moriran? Altres moriran com jo?
—Sí —va dir Tirèsies, desviant la mirada a una altra 

banda.
—Parleu de l’ara o parleu del futur?
—Del futur.
Orfeu exaltat va continuar insistint: 
—Però un futur proper o un futur llunyà? Parleu, 

Tirèsies, no sigueu enigmàtic!
—Parlo de milers d’anys endavant.
—Però què dieu? —Orfeu estava totalment fora de si, 

semblava encarnar la ira de la seva pròpia mort—. Com pot 
ser que l’home en el futur continuï matant d’una manera 
tan salvatge! Si bé és cert que fa milers d’anys  l’ésser humà 
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anava a quatre grapes ara va amb dues! Així, doncs, és lícit 
pensar que els homes futurs deixaran de matar-se els uns 
als altres, i més d’una manera tan salvatge.

—Tens raó quan dius que l’home camina sobre dos 
peus i que, per tant, té una tendència natural a millorar…

—Aleshores? —va replicar Orfeu.
—L’home futur continuarà adaptant el seu cos a la nova 

manera de viure…
—I en el pensament, també serà millor?
—Aconseguirà molts avenços en la natura i en allò que 

aquesta li pot oferir. Però avançarà poc en el seu compor-
tament envers la seva pròpia espècie.

—Voleu dir que l’home mai deixarà de matar-se —va 
dir el jove Orfeu, més calmat, però també més espantat 
per tot allò que sentia.

—Sí, i fins i tot així ho diran les normes d’alguns estats 
en què viuen.

—No us crec, Tirèsies, com pot ser que l’home no 
aprengui de tots els errors que ja els seus avantpassats han 
comès?

—Tu bé saps, Orfeu, que l’home viu una vida i que, 
en aquesta, hauria d’aprendre tot allò que la seva espècie 
ha fet abans. D’aquesta manera podria saber qui és i què 
ha de fer. 

—Ho tinc per ben cert i és ben clar que la història i la 
filosofia i la inacabable llista de llibres escrits que parlen 
d’experiències humanes serveixen per a això. Suposo que 
en l’home futur també és així!

—Sí, però són pocs aquells que ho aprenen i, normal-
ment, no són escoltats per aquells que regeixen els estats.

—Però, Tirèsies, si no ho aprenen què fan? Quin és el 
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seu estudi?
—Ja t’he dit que pocs són aquells qui estudien l’home 

mateix, i molts són aquells qui estudien els artificis que 
l’home ha creat.

Orfeu va quedar intrigat:
—Quina mena d’artificis?
—Els diners, per exemple.
—Però si el diners són una qüestió de simple 

 inter canvi…
—Sí, però en l’home futur tot és molt més complicat. 

—Va respirar profundament i va continuar, el vell endeví 
estava cansat:— L’afany per ser ric farà que aquest inter-
canvi esdevingui summament complex.

—Què més? Continueu.
—L’home futur també s’obsessionarà per les religions 

i a causa d’aquesta obsessió farà de la natura un fet poc 
natural, fins i tot utilitzarà els noms dels déus per justificar 
les seves morts. Un altre estudi que l’apartarà de la seva 
pròpia natura i de la natura que l’envolta serà la invenció 
de màquines. Aprendrà i crearà amb tan poca  estima per 
la seva espècie que farà màquines per matar i ar tefactes 
brutalment destructors.

—D’aquesta manera —va deduir el jove de tot allò 
que li deia Tirèsies—, l’home futur no sabrà qui és i no 
l’interessarà què ha fet la humanitat en tants i tants segles. 
Caurà en els mateixos errors. Com jo! —sospirava trist—. 
Altres homes moriran a cops de pedra com jo!

Tirèsies va contestar ràpidament: 
—Altres dones! Altres dones moriran per les pedres 

tirades per altres homes, perquè així ho determinen les 
lleis dels estats!
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—Dones? Caram, no és cap consol saber que altres 
viuran allò que he patit jo. És una tristesa profunda la 
que sento. Com pot ser, Tirèsies, que l’home continuï 
fent una cosa així?

Tirèsies, com quan havia de predir un oracle, va alçar 
el cap i va perdre la seva mirada de cec en l’infinit:

—L’home futur castigarà la seva dona enterrant-li les 
cames i cobrint amb un sac l’altra meitat del cos que que-
darà fora. En aquella foscor la dona patirà el pànic més 
cruel que es pugui patir, ja que només li quedarà esperar 
la mort a cops. En aquest moment d’horror, davant la fos-
cor i la incertesa de la mort, aquelles dones obren els ulls 
exageradament com si veiessin que es desplaça, de manera 
ineludible, la dalla de la mort cap al seu coll.

—És terrible, Tirèsies! Jo almenys no sabia el que em 
passaria! —Orfeu va posar-se les mans a la cara i no va 
poder contenir les primeres llàgrimes que apareixien als 
seus ulls a causa de la profunda tristesa que sentia.

Tirèsies va posar-li la mà sobre l’espatlla:
—Ara potser començaràs a entendre quin és el càstig 

etern que patim tots aquells qui un dia per mitjà de l’art o 
de la paraula vam intentar explicar alguna cosa als homes 
i que ara som a la primera habitació de l’infern.

—Ara entenc les cares tristes dels altres. Per sempre 
serem aquí i per sempre haurem de veure les mateixes pe-
nes. Res no haurà servit de res. Quina eternitat tan cruel 
ens ha tocat viure. 

Orfeu, després de dir això, es va acomiadar de Tirèsies 
i se’n va anar a seure amb els altres.

Joan Vinyals Pascual
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EL COLOM

Montserrat Méndez i Abadia

El cotxe roda lentament pels carrers de Barcelona. 
A la ràdio posen música animada, però no en faig gaire 
cas. Entro amb el cotxe dins del pàrquing de l’hospital, i 
aparco. Em miro un moment al retrovisor. Les marques 
del cansament es veuen a la cara malgrat el maquillatge. 
Però vull estar mínimament acceptable. Ja sé que el Joan 
no em pot veure, però —qui ho sap— potser avui obre 
els ulls i no m’agradaria que veiés el que veig cada matí en 
llevar-me. Respiro profundament, trec la clau del contacte 
i baixo del cotxe.

Camino cap a l’entrada, com cada matí. A aquestes 
hores s’hi està bé, al carrer. Entro i saludo la Montse, la 
noia de l’entrada. Ja ens coneixem, després de tants dies 
de veure’ns. A l’ascensor em trobo amb la Marta, una de 
les infermeres de la planta.

—Bon dia, Anna. Què tal? —em diu amb un somriure. 
Dóna gust, aquesta noia, sempre tan alegre; anima la gent 
sense adonar-se’n.

—Bon dia —somric, sense ganes—. Mira, noia, aquí a 
veure en Joan. A fer-li una estona de companyia.
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—Avui ha passat la nit tranquil —em respon—. Ho 
he preguntat quan he arribat. 

—Sí, almenys que estigui tranquil —contesto. La Marta 
es manté en silenci. 

Sé que ella també està afectada. Tot el personal que el 
cuida o l’ha cuidat se l’estima, el Joan. Mentre ha estat 
despert, ha mantingut el sentit de l’humor. És increïble, 
el meu germà. Sempre content, mentre la malaltia se’l 
menjava per dintre lentament, sempre animat, fins i tot 
quan li van haver de tallar la cama. Tenia els seus moments 
de baixada, és clar, però el noranta per cent del temps ha 
estat content. Torno a pensar que no és just que les bones 
persones pateixin això. Amb la quantitat de gent dolenta 
que hi ha al món, Senyor! Noto que els ulls se m’omplen de 
llàgrimes, i paro de pensar així. Si el Joan ho ha portat tan 
bé, jo no he de fer menys. Li ho dec a ell. Però costa tant…

L’ascensor arriba a la planta, i ens acomiadem amb la 
Marta fins després. L’habitació del Joan és l’última del 
passadís. Tota la gent que em trobo fins allà em saluda. Em 
sembla que som com una gran família. De fet, han tractat 
el Joan com si fos un membre de la seva pròpia família, 
i això els ho agrairé sempre. Truco a la porta, tot i que sé 
que no em respondrà ningú. Només entrar noto l’olor 
de les flor que li porten els amics, i alguna infermera. El 
cor se m’encongeix quan el veig al llit. Estirat, connectat 
a tants tubs que ja ni els compto! Però només mirar-li la 
cara ja em canvia l’humor. Té una expressió plàcida, com 
si tan sols dormís, com si en qualsevol moment  pogués 
obrir els ulls i dir-me “què, nena, anem a ballar un tango?”. 
Sempre de broma.

M’assec al seu costat i el miro una estona. Cada matí 

Montserrat Méndez i Abadia
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el miro, perquè no sé si el podré tornar a mirar demà. No 
sé quant més aguantarà, en Joan, dins del cos aquell allà 
estirat. Respiro profundament, em relaxo i li agafo la mà. 
Sé que ell ho pot notar, i sé que em pot sentir. Diguin el 
que diguin els metges. Noto que m’escolta, i per això vull 
estar com sempre…, dins del que cap, és clar…

—Hola, nen, cada dia estàs més guapo! No sé jo el que 
et fan les infermeres aquestes, però em sembla que n’hi 
ha alguna que et vol caçar… És clar que no m’estranya, 
les noies sempre han fet de tot… Te’n recordes, de la Me-
ritxell? Sí, home, aquella nena del bloc, que sempre deia 
que l’ascensor li feia por per pujar amb tu fins al primer 
per l’escala. O la Xènia, que es va apuntar a judo perquè 
tu també hi anaves, i així tornàveu junts cap a casa! Mare 
meva, el munt de coses que han fet les noies per tu. Però 
tu eres un trasto. Tu i els de la teva colla, és clar, que no 
se’n salvava cap! Teníeu la profe de mates, com es deia?…, 
ah, sí, Margarita! Doncs, la senyoreta Margarita la teníeu 
desespe rada. Que si petards als guixos, que si bombes 
fètides d’aquelles, jo què sé el que li vau arribar a fer a la 
pobra dona! Sí que era una mica rara, perquè fins no fa 
gaire encara rèiem de la vegada que us va explicar a tota la 
classe que li levitava de tant en tant el braç. Te’n recordes? 
Mare meva! A qui se li acut dir una cosa així a una classe 
com la teva! Però era bona dona, i a tu t’estimava molt “a 
pesar de todo”, com deia ella quan et posava bones notes. 

Ah, que no me n’oblidi. Ha trucat el Santi, que no sap 
quan podrà tornar, però que si venia et donés records. 
També em pregunta per tu molta gent, la Sra. Engràcia, la 
dels gats del tercer; la noia del forn… I en Paco, el del bar, 
que diu que et posis bo que encara li deus una cervesa de 
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l’últim cop que va perdre el Barça! Espera, que bec aigua, 
nen, que aquí fa una calor horrible!

Aprofito ara per tornar-lo a mirar. Em sembla que veig 
visions, perquè m’ha semblat que somreia quan explicava 
allò de la professora de matemàtiques… Perquè no pot 
somriure…, no? Ja no sé què pensar. Cada cop estic més 
convençuda que ho sent tot. Miro cap a la finestra i m’ado-
no que avui falta algú a l’habitació.

—Saps qui no ha vingut avui, Joan? El teu colom. Deu 
haver trobat trànsit —li dic, tot fent broma. Però dins 
meu noto com un pes, com si algú em premés el cor. No 
sé per què.

És curiós, però des que està ingressat aquí, cada dia, 
sense faltar-ne ni un, ve un colom. Es posa a la cornisa de 
la finestra i s’està allà tot el dia. Sembla que el cuidi, que li 
faci companyia. Encara recordo el primer dia que va venir. 
Jo ni l’havia vist, i el Joan em va dir:

—Mira, Anna, tenim visita.
—Qui? —vaig dir mentre em girava cap a la porta.
—A la porta no, a la finestra. Mira que n’és, de bonic, 

aquest colom. Té el pit ben blanc, no ho veus? Aquest 
colom sóc jo.

—Com que ets tu? —li vaig contestar tota sorpresa.
—No ho veus? Li falta una cama. Com a mi —va 

respondre.
En fixar-m’hi bé, ho vaig veure. Sí que era cert que li 

faltava una cama, al colom.
—I que vols dir amb això? Que sou ànimes bessones? 

—vaig respondre mig rient.
—Tu riu, però recorda que aquest colom sóc jo —va 

insistir.

Montserrat Méndez i Abadia
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Quan es posava així de trascendental, valia més dei-
xar-lo estar. El cert és que el colom ha estat venint cada 
dia a la finestra. Ve al matí i marxa a la tarda. Fa gairebé 
el mateix horari que jo, el pobre. Però avui no ha vingut. 

Segueixo parlant amb en Joan, sense deixar de mirar la 
finestra. De coses del passat, sense importància, però no 
deixo de pensar en el colom. Per què no ha vingut avui? 
Em dic a mi mateixa que igual l’ha atropellat algun cotxe, 
o que era potser molt vell ja i ha mort feliç i amb el pap ple 
de vesses. Intento pensar que, si és que ha mort, ho ha fet 
feliç. Però no deixo de pensar que potser ha mort sol, ell 
que tanta companyia ha fet al meu germà. No m’agradaria 
que li hagués passat res, i sobretot, que no estigués sol. 
La mort no em fa por, a mi. Em fa por la soledat. Penso 
que estan tan sols allà dins, tant de fred que hi deu fer… 
“Para, Anna —em dic a mi mateixa—, que t’estàs posant 
paranoica!”

Ja va sent l’hora de pensar en marxar, avui. El dia ha 
sigut com cada dia, estar amb ell, aprofitant els moments 
que ens queden, perquè no sé si en són molts o pocs. 
Torno a mirar la finestra, per si avui ve més tard, però no 
ha vingut. Em rendeixo a l’evidència que no tornarà més. 
Faig un petó al Joan: 

—Bona nit, rei, fins demà. T’estimo molt, eh? No te 
n’oblidis mai…

Marxo cap als ascensors, i em torno a trobar la Marta. 
Em pregunta com l’he vist avui:

—Igual que ahir, i suposo que igual que demà. És una 
porqueria, un no viure, esperant que algú que estimes es 
mori. Demanant per una banda que no es mori mai, i 
sentint-te egoista quan penses que tu el vols tenir al teu 
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costat, però potser el millor és que marxi.
—Això és normal, Anna —em diu la Marta—. Pensem 

que desitjar que es mori és no estimar-lo, quan potser és 
estimar-lo més, qui ho sap. És un dels moments en la 
vida que no m’agraden, però de mai. Bé, noia, ens veiem 
demà, i no pateixis que ja saps que el cuidarem bé —em 
diu mentre em posa la mà al braç.

Marxo cap al cotxe, engego i condueixo cap a casa. Des 
que estem en el tram final de la malaltia del Joan, cada dia 
és igual, però diferent. L’estona que no estic a l’hospital, és 
un no viure, cada cop que sona el telèfon és un sobresalt. 
Quan arribo a casa em preparo unes llesques de pa amb 
tomàquet i formatge. Un iogurt i a dormir. 

Em desperto a mitja nit, de cop. He tingut un somni 
molt estrany. El Joan em venia a veure a casa, fèiem un 
cafè i parlàvem de les mateixes coses de què parlo quan 
estic amb ell. I abans de marxar em feia dos petons, una 
abraçada molt llarga, i em deia que m’estimava molt. Que 
quan poguéssim havíem d’anar a una sala de festes a ballar 
un tango. Mentre estàvem al menjador drets, trucaven a 
la finestra. Uns copets lleugers. Era el colom, el colom 
del meu germà. I ell es girava abans de marxar i em deia: 
“Recorda, som el mateix.”

I de cop, el telèfon ha començat a trucar. M’he aixecat 
corrent i he despenjat l’auricular.

—Digui? Sóc l’Anna.
—Anna, sóc la Marta, de l’hospital —ha contestat la 

veu a l’altra banda del fil—. Hauries de venir. És el Joan…
—Ara mateix surto —li he dit. He penjat i m’he assegut 

al sofà. 
Sé què em trobaré, pero no ho vull ni pensar. Em ves-
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teixo com un robot, i condueixo cap a l’hospital. Pujo a 
dalt i em trobo la Marta davant de la porta. Em mira amb 
els ulls plens de llàgrimes, com ho estan els meus. 

—Anna, carinyo, està millor així, ara descansa del tot 
—em diu—. Entra, els he dit que s’esperessin una mica 
abans d’endur-se’l. No us molestarà ningú. 

—Gràcies, Marta. Moltes gràcies per tot. I de part del 
Joan també. 

Entro a l’habitació i el veig. Sense tubs, jove i guapo. 
Sembla tan sols que dormi. Però no dorm. Miro la finestra, 
i el veig. El colom coix. Ha vingut a morir a la finestra, 
acompanyant el meu germà fins al final. Ara em tornen 
a la ment les paraules del Joan: “El colom sóc jo.” I han 
mort junts. Potser avui el colom s’ha acomiadat de la 
seva família. No ho sé, ni ho sabrem mai, és clar. Obro la 
finestra i el recullo. Acaricio les plomes. I li prometo que 
no estaran mai sols. Reposaran junts per sempre. D’això 
me n’encarregaré jo.

A l’esquela, no vaig posar-hi cap poema, només hi diu: 
“El colom sóc jo.”

El colom
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FADO

Neus Bonet Farran

L’habitació 504 de l’hotel Imperator de Lisboa no 
tenia res d’especial, excepte, potser, per una antologia 
dels poemes de Pessoa i una vista intrusiva a la redacció 
del Diario Novo de Noticias a l’altra banda del carrer. La 
resta era un batibull de mobles vells encabits en poc més 
de vuit metres quadrats i el poc espai sobrant l’omplia el 
ronc d’un antiquat aparell d’aire condicionat. 

Per a la majoria, l’Imperator no era més que una dissor-
tada elecció, compensada per una ubicació excel·lent, però 
per a l’home que l’acabava d’ocupar, la 504 era una síntesi 
tridimensional de la seva pròpia vida i Lisboa, l’última 
escala del viatge de retorn. Res el lligava a aquella ciutat 
humida de façanes fosques i escrostissades que traspuaven 
saudade als compassos d’un fado, oberta al mar sense arri-
bar-hi. Però tot i la indiferència, l’havia escollida, precisa-
ment, per aquesta decadència embolcallada de melangia 
que guaitava, des de l’embocadura d’un riu, un continent 
que no era el seu. A l’altra riba de l’oceà, Amèrica dormia 
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mentre ell esperava, com Pessoa, la diligència a l’abisme. 
Havia esdevingut, finalment, allò que tant ha via temut; 
prescindible per al món, fins i tot per a ell ma  teix. 

El tragí a la redacció del Diario, a la finestra de davant, 
l’advertí que Lisboa es despertava, com qualsevol altra ciu-
tat, àvida de xafardeig, d’històries de cafè amb què esvair 
l’ensopiment d’un dia d’estiu i, per primer cop, se sentí 
atrapat en aquella habitació sufocant, exposat a la tafaneria 
de periodistes famolencs, delerosos de reinventar qualsevol 
vida, fins i tot la seva. Mig per costum, mig per la necessitat 
de foragitar la paranoia que l’assetjava, encengué la ràdio 
i buscà recer a la cambra de bany. 

Sota la dutxa, deixà que l’aigua li espolsés els grumolls 
de suor incrustats en els porus i tancà els ulls, simulant 
recuperar la nit engolida entre dues zones horàries a deu 
mil metres sobre l’Atlàntic. S’afaità amb cura, els ulls 
clavats en cada frec de la fulla, evitant la mirada que el 
sotjava, esperant, com en tants altres miralls, la trobada 
íntima que l’arrossegaria al vertigen de la foscor del buit, 
en una rendició sense concessions. La seva mort, en un 
hotel atrotinat d’una ciutat estranya, era el final grotesc 
a una vida que havia esgotat l’esperança, una ressenya 
entaforada a la pàgina de successos d’un diari que pocs 
llegirien i ningú ploraria.

El pessic sota la barbeta aturà en sec la mà que, aferrada 
a la maquineta, es mantenia impertorbable, alerta a l’ordre 
d’escometre la carn que sobtadament havia recuperat la 
tibantor malmesa pels anys. Amb la respiració continguda, 
observà el fil de sang que s’escolava sobre la superfície es-
maltada del lavabo mentre, a la ràdio, un fado s’enamorava 
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d’una Lisboa antiga i riallera, emmirallada en les aigües 
impol·lutes d’un Tajo impossible. Esperà que la mà, ara 
tremolosa, recuperés la fermesa i acabà d’afaitar-se alhora 
que s’inventava el desig de descobrir Lisboa. 

Estudià la ciutat en el plànol comprimit, obsequi de 
l’hotel, i traçà mentalment un recorregut tot sabent que 
no el seguiria. Es deixà endur pels trencants dels carrers, 
un vianant anònim puntual a una cita, segur del zig-zag 
de carrerons ombrívols sense haver de preocupar-se dels 
seus noms, sentint el ressò de les seves passes esmortint-se 
sota les garlandes de roba estesa. A poc a poc, la quietud 
mandrosa d’un barri a mig despertar apaivagà el neguit 
que feia poc l’havia abocat al suïcidi i fou aleshores, en 
un d’aquells tombants, quan els veié. Un grup de tres 
figures, immòbils, la mirada fixa en un objectiu inexis-
tent, posant discretament davant de la façana llòbrega de 
l’hospital de São José. La dona, eixarreïda sota la bata i el 
mocador negres, resignada al destí —un rosari penjat a 
les mans entrecreuades a l’altura del pit. A la dreta, dues 
passes endavant, un capellà —el blanc del sobrepellís i el 
morat de l’estola destacant sobre la sotana negra; al cap, 
un bonet apuntant al cel— sostenia, oblidat al clot de les 
mans, un missal obert. Un escolà, àngel anunciador del 
dol, enarborava un cirial negre amb un petit crucifix de 
metall al capdamunt. 

Ningú, a excepció d’ell, semblava interessat en aquell 
esqueix de comitiva fúnebre a la qual només li faltava el 
mort. Els observà palplantat sobre les llambordes gastades 
de la placeta, enfocant-los amb la càmera que no duia, 
partícip de tota aquella intensitat suspesa en un espai  sense 
temps. Un impuls sobtat el dugué a atansar-s’hi, traspas-
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sant, imprudentment, el llindar imprecís que els separava. 
La dona el mirà amb uns ulls sense llàgrimes —l’edat 
 fugissera sota el rostre clivellat per la vida i la misèria. D’un 
lleuger moviment de cap, assenyalà un taller encofurnat a 
un extrem de la plaça, on un fuster s’afanyava a enllestir 
un taüt. “Espero”, fou tota l’explicació que la dona li oferí 
abans de tornar la vista a l’infinit. 

Recuperà el sentit de la realitat engolint una cervesa 
freda a la terrassa d’un cafè, on no sabia com havia  arribat, 
envoltat de l’animació d’una Lisboa cosmopolita i ex tra-
vertida. Agafà el diari que algú s’havia deixat sobre la taula 
i el fullejà amb la malaptesa d’un portuguès rudimentari 
adobat amb préstecs d’altres llengües. Un article sobre 
Pessoa el capbussà en el desassossec de l’escriptor lisboeta 
per ser un altre sense deixar de ser ell mateix, enganyant a 
tots amb l’enginy d’identitats inventades —falsificacions 
creades per expressar la complexitat inesgotable del mestre 
de la paraula i de la màscara. 

Es preguntà si Pessoa també havia defugit, com ell, la 
mirada trasbalsadora en afaitar-se i si, acuitat per la pres-
sió insistent de la fulla, havia ofert, en un acte de sublim 
egoisme, un dels seus personatges com a esquer incruent 
del seu suïcidi. La lectura li recordà l’antologia de poemes 
esbarriada a l’habitació de l’hotel i, empès per una neces-
sitat injustificada, arrancà curosament el full del diari, el 
plegà fins que quedà reduït a una desena part i se’l desà 
a la cartera. Després, continuà el vagareig per la ciutat. 

El grall d’un ocell perforant el brunzit de l’aire con-
dicionat el despertà a mitja nit amb la boca seca, abraçat 
als poemes de Pessoa. “Não sou nada / […] tenho em 
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mim todos os sonhos do mundo”, exclamava Álvaro dos 
Campos, enginyer naval i poeta, amb data de naixement i 
defunció sense haver existit mai, holograma avantguardista 
i  viatger del seu creador. Tancà l’aire i obrí la finestra al 
mateix instant que el crit de l’au noctàmbula emmudia. 
A la redacció del diari, la llum solitària de la pantalla d’un 
ordinador evocava l’activitat d’una sala ara submergida en 
la foscor i el silenci. Algú, d’esquena a la finestra, escrivia 
amb dificultat, empenyent el cursor a poc a poc, aixafat per 
la feixuguesa de cada paraula emmotllada en un mida de 
lletra excessivament gran. Recolzat a l’ampit de la finestra, 
quedà absort en aquell exercici d’escriptura que buscava 
un text amb la incoherència d’un puzle al qual li faltessin 
peces, compartint insomni amb un intrús que, a deshores, 
jugava a fer de periodista. 

A mesura que les paraules se succeïen a la pantalla, 
s’adonà que s’estrenyia el lligam que les unia i per fi 
comprengué l’entrellat d’un desordre només aparent. El 
text, que avançava en una progressió invertida, de final a 
començament i en direcció d’esquerra a dreta, revelava la 
vida d’una anònima vella promesa del fado rescatada de 
l’oblit per la seva mort tràgica en un hotel de la ciutat. 
Una vídua esperava desconsolada el resultat de l’autòpsia 
a l’hospital de São José. 

Caminà aparentment sense rumb, com el dia anterior, 
lluitant inútilment contra una voluntat morbosa que el 
tornava als carrers de l’hospital. No expressà cap sorpresa 
en veure el grup de dol amb la mateixa positura en què els 
recordava, irreals en la llum pàl·lida del dia que despuntava. 
Travessà la plaça apuntalant la seva identitat a cada petjada, 
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arrapant-se en la realitat de la duresa de la pedra. “Espero 
todavia”, respongué la dona a la pregunta no formulada. 
Sentí el contacte de les mans suaus i càlides d’ella que es-
trenyien les seves amb força i percebé la lluentor dels ulls 
que l’ invitaven a seguir-la. No li calgué mirar cap a l’indret 
que ella li assenyalava per saber que a la funerària encara 
hi quedava un taüt inacabat. D’una estrebada, es desfermà 
de les mans que l’aferraven i s’allunyà retenint la basca 
que l’ennuegava fins que es trobà a l’habitació de l’hotel. 

La veu ronca del recepcionista contestà el telèfon i li 
confirmà l’horari de vols. Demanà la factura i reconegué 
el seu nom mastegat per la cadència dolça del portuguès. 
El gest d’assentiment del cap quedà bloquejat al mateix 
temps que un sí se li estroncava a la boca. A la finestra de 
davant, algú esperava —els dits lleugerament repenjats 
 sobre el teclat d’un ordinador— escriure un nom en un 
espai buit. “Fernando Pessoa”, se sentí a si mateix enun ciar, 
 alho ra que esquitllava un somriure a un redactor ocupat 
a enllestir la crònica del suïcidi d’un fadista inexistent i 
insignificant, homònim d’un escriptor multipersonal. 

Reconegué la desesperança en els ulls de la dona que 
acabava d’arribar a l’hotel, més enllà del cansament del 
viatge. Arraulit en el taxi que el duia a l’aeroport no s’ado-
nà de l’intent de la dona per detenir el taxi agitant el full 
doblegat d’un retall de diari. 

A la ràdio, un fado es planyia de la vida:

Que estranha forma de vida
Tem este meu coração.
. . . . . . . . . .

Coração independente,

Neus Bonet Farran
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Coração que não comando,
Vive perdido entre a gente,
Teimosamente sangrando.

Fado
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PARANT TAULA

Aquell matí s’havien llevat d’hora per tal de tenir-ho 
tot a punt a l’hora de dinar. Tot i que els feia una mandra 
enorme sortir de dins el llit, en què els abrigava aquella 
escalforeta tan dolça de la manta i el contacte dels seus 
cossos, un cop havien posat els peus a terra i havien sentit 
a sobre l’aigua de la dutxa que els regalimava cos avall, tot 
semblava d’un altre color.

Van posar-se els abrics: ella un tres quarts de llana que 
semblava fet a mida per al seu esvelt i lleuger cos, en què 
el temps no havia fet més que endolcir la mirada d’aquells 
ulls foscos i penetrants que havien captivat el seu home 
amb un senzill i dolç esguard.

La jaqueta era de color gris perla i donava la sensació 
de fer joc amb el ble de cabells blanc grisós que lluïa al 
davant del cap i que des de molt temps ençà havia decidit 
no tenyir de fosc com la resta dels cabells. 

Ell, alt i d’aparença forta, es va col·locar un jersei de 
llana gruixut que li donava un aire juvenil i atlètic. El seu 
pelatge bru feia destacar uns ulls d’una blavor serena, que 
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transmetia, en mirar-lo, un missatge de tranquil·litat i de 
“no passa res, jo sóc aquí”.

Van baixar al poble a comprar un tall de coca d’aquella 
d’anís que només feien un dia a la setmana a la fleca més 
antiga del poble. Que n’era, de bo, un esmorzar com aquell: 
cafè acabat de fer, un bon tall de coca… i l’escalfor i energia 
que els donava fer quelcom de diferent que trenqués la 
monotonia de la resta de dies de la setmana.

Primer de tot encendrien el foc, farien un bon foc, 
que, més que escalfar, els acompanyés i fes més familiar la 
trobada —l’invent de la calefacció era, sens dubte, bonís-
sim, però res no podia substituir el caliu (i mai més ben 
dit) que donava la llenya que, de mica en mica, s’anava 
consumint en el foc— i, un cop preparat l’ambient, asse-
guts l’un al costat de l’altre a la vora del foc, repassar què 
calia fer: preparar un aperitiu, repassar les ampolles de vi 
i cava, anar a recollir les postres a la pastisseria on feien les 
pastes seques que els agradava de sucar amb la crema de 
Sant Josep, que ja havien deixat enllestida el dia abans… 
Semblava que aquella cuina tingués un do especial per 
acollir i amorosir la crema que any rere any havia endolcit 
els dinars de Sant Josep a casa dels avis.

Recordava que l’àvia sempre la feia de la mateixa mane-
ra: primer els ous i el sucre, després la llet amb el midó ben 
desfet, tot ben remenat… i, per descomptat, la canyella, 
que tan bon gust li donava i tan personal la feia.

Potser era veritat que era el pot on la cuinava el que la 
feia quedar sempre així. Sabia que l’àvia l’havia intentada 
fer a casa dels pares però que, tot i que era bona, no era la 
mateixa. Possiblement el secret estava en la il·lusió que els 
feia menjar-la i assaborir-la tots al voltant de la taula en 
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aquell dia especial, el sant de l’avi. Aquest costum havia 
arrelat, segurament sense proposar-s’ho, perquè ja no hi 
havia cap Josep a la família, de generació en generació.

Deixarien per a última hora parar la taula, aquella taula 
ampla, llarga, pesada, amb un gruix considerable. Tots els 
voltants eren esculpits amb un petit ribet que representava 
un cep amb els seus raïms penjats l’un damunt de l’altre.

De sempre que recordava la taula en un racó del men-
jador, no tenia consciència de quan la hi havien instal·lat; 
sabia, perquè ho havia sentit dir, que l’avi l’havia com prada 
un matí del mes de maig que van anar amb l’àvia a Palamós. 
Hi havien anat per passar el dia amb una altra parella amiga 
d’ells. Palamós era ple de records per als avis, tant per a ell 
que hi havia passat els anys de guerra   defensant el port, 
com per a ella que el sabia allà, lluny del seu costat, i com 
que, gràcies a Déu, tot havia sortit bé, en tenien un bon 
record i els agradava d’anar-hi de tant en tant.

Aquell dia van parar a dinar en una masia —els avis no 
eren d’aquells qui els agraden els menjadors de luxe amb 
tot el seu parament, a ells els encantaven aquells petits       
i amagats restaurants que queden a les muntanyes, nets 
i familiars— i els van asseure en una taula de fusta de 
roure molt forta, ferma —com deien ells— i confortable. 
L’avi, que de seguida estava a punt per començar qualsevol 
conversa, aviat es va interessar per la procedència d’aquella 
taula, per saber com ho podia fer ell per tenir-ne una de 
semblant. I, dit i fet, quinze dies més tard apareixia la 
taula a casa.

Necessitaven ser dos per posar-la de tal forma que hi 
poguessin seure tots al voltant, així és que la van instal·lar 
un parell de metres més enllà d’on sempre era.
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Abans, però, van haver de treure de sobre la gran sopera 
de porcellana que uns oncles d’aquells de lluny que mai 
no acabes d’entendre’n el parentiu els havien regalat amb 
motiu de les noces d’or.

Aquest dia sí que el tenia ben present, fins i tot recor-
dava els mesos anteriors: tota aquella il·lusió, tot aquell 
desfici perquè la festa sortís bé. Van curar fins a l’últim 
detall: flors a l’església, vestit blanc per a la iaia, ja que no 
l’havia pogut portar el dia del seu casament perquè estaven 
en plena guerra i malgastar els diners en un vestit blanc 
que no tornaria a sortir de l’armari no era pensable ni 
possible. Va haver de ser blau; això sí, un vestit bonic, fet 
a mida i que li quedava molt bé, però que es podia portar 
cada diumenge i a festes si es volia —perquè abans la roba 
de mudar tan sols es portava un cop a la setmana… Cap 
detall els va passar per alt.

El dia abans havien planxat les tovalles que hi volien 
posar: unes d’aquelles que tenen història, unes que l’àvia 
havia brodat a mà i en què havia aprofitat la punta feta 
amb els boixets de la besàvia Maria, a qui sempre se la veia 
asseguda vora la finestra que donava al pati exterior, vinga 
fer-los anar amunt i avall, de dreta a esquerra i d’esquerra a 
dreta, l’un damunt de l’altre i l’un sota l’altre, com aquell 
qui segueix a la perfecció el ritme d’una música que té 
ben interioritzada i que domina totalment. Era digne de 
veure-la: podia seguir qualsevol conversa mentre les mans 
 feien una feina totalment perfecta, podia mirar la gent que 
 pas -sava pel carrer, tot el que l’envoltava, i mai deixava de 
fer anar les mans.

Al bell mig de la tovalla hi figurava un brodat d’aquells 
senzills en què s’hi representava una rosa al centre, que 
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s’anava difuminant a mesura que anava acostant-se als 
extrems de la taula. Quanta paciència que tenien!, o potser, 
quant temps per dedicar-s’hi.

I així, de mica en mica, anaven parant taula per quan 
arribessin els nois.

Sovint es deien que la gent pensava que aquells dies de 
dinars familiars eren els que amb més ganes esperaven, però 
ells sabien que no era així, que sí que hi havia ganes per 
retrobar-se tots al voltant de la taula i parlar i estimar-se, 
però ells, de cada dia i de cada instant junts, en feien una 
festa. Paraven, curosament i amorosament, taula cada dia 
l’un per a l’altre, procurant sempre que tot hi fos, que 
res faltés a l’un ni a l’altre, perquè era així com ho havien 
vist fer als seus avis: tan joves encara dins d’ells, tan vius 
i units. Aquells qui quan van morir no van desaparèixer 
del seu costat, aquells qui encara ara que ells anaven a ser 
avis, portaven dins i sentien.

Van comprovar que el foc no fos massa viu per tal 
que cap tronc no rodolés cap al terra i, encara una mica 
abrigats —perquè tot i que el sol escalfava força, l’aire era 
fresquet—, van anar a fer un volt pel mercat: no és que 
necessitessin gaires coses, però era agradable fer-hi una 
volta i parlar amb la gent del poble.

Com que no anaven molt carregats, enfilaren carrer 
enllà per gaudir del sol i d’una bona passejada. El camí 
era força planer i això els permetia portar un ritme lleuger. 
Caminant, caminant, van arribar fins allà on els avis  havien 
tingut el seu hort, on havien enterrat gustosament temps 
i temps de les seves vides.

L’avi havia adquirit el terreny quan tenia trenta-nou 
anys en canviar-lo per l’hort que li havien llegat els seus 
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pares, perquè aquest estava més a prop de casa i tenia pou 
d’aigua —fet que revaloritzava el terreny—; comprenia 
dues hectàrees i mitja de terreny i la terra sempre havia 
estat agraïda i generosa amb la feina de l’avi, que l’ha-     
via cuidada i mimada com si d’un fill es tractés: mai cap 
herba, cap lloc mal endreçat, totes les flors i plantes te nien 
el seu lloc… 

Sempre que hi passaven pel mig —ara es podia tra-
vessar la finca perquè havia passat de ser zona agrícola a 
zona urbana i n’havien expropiat una part per obrir-hi un 
camí— parlaven del munt d’olors que recordaven haver-hi 
sentit, totes provinents dels clavells i gladiols que l’avi 
cultivava i que, després, un cop crescuts i oberts, agrupava 
en rams de sis o dotze que portava amb la furgoneta al 
sindicat on, més tard, els vendrien.

Ara tan sols se sentia l’olor dels macarrons d’algun veí, 
l’olor del suavitzant que havien utilitzar per rentar la roba 
que assolellaven…, però, és clar, això era el futur.

Més endavant, quan l’avi ja no tenia edat per treballar 
—i aquesta època sí que la recordava perfectament—, va 
destinar-ne una part al cultiu de pèsols, mongetes, bledes, 
enciams, tomàquets…, tota mena de verdures. No gaire 
de cada cosa, just per al seu consum i per poder obsequiar 
algun veí amb tan agraït regal.

Just al lloc on hi havia els gronxadors que els avis ha-
vien regalat als néts un any per Reis, hi havien construït 
una petita plaça amb altres gronxadors d’aquests d’ara: de 
fusta i amb caps que figuraven animals o bé ninots dels 
dibuixos animats televisius.

Podia recordar a la perfecció els ulls esbatanats dels 
cinc néts quan van anar a l’hort i van endevinar al mig de 
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la gespa els dos enormes gronxadors —perquè per a ells 
eren enormes— i les anelles per fer cabrioles. Allò sí que 
era un bon regal!

Com que es feia tard i encara havien d’anar a recollir les 
postres, van tornar enrere i, pel mateix camí que els havia 
menat fins allà, van fer via cap a la pastisseria.

Quatre pastes seques que acompanyarien la crema i, 
per què no, anirien a buscar una mica d’aquell garnatxa 
que tan dolç i gustós els resultava.

Devien ser quarts de dues quan van arribar a casa. 
Corrents van acabar de parar taula. 

Faltaven les tasses de cafè, que deixarien a punt  damunt 
una tauleta que havien posat al costat de la taula ja parada. 
Així no s’haurien d’aixecar contínuament, ara a buscar això 
o allò altre… Farien servir el joc de cafè de l’àvia, un que 
aquesta els havia regalat el dia que van celebrar vint-i-cinc 
anys de casats.

Era d’aquells de terrissa fets a mà, tot de color verd clar, 
amb un dibuix que just s’insinuava a cada tassa, en què 
figurava una llar de foc encesa i les espurnes que aquesta 
deixava anar en cremar la llenya.

De les dotze tasses que formaven el joc ja només en 
quedaven nou, perquè dues s’havien trencat qui sap quan, 
i l’altra l’havia trencada la Montserrat de petita un dia que 
li va relliscar l’ampolla de l’aigua damunt la taula.

Quan van sentir els cotxes arribar van sortir a fora per 
rebre els fills i gran va ser la seva sorpresa quan van trobar 
un gatet que devia fer poc algú, que prou els coneixia, havia 
deixat ben tapat a la porta de casa amb tota la intenció i 
seguretat que aquella seria la seva nova llar.

Quan tots van haver marxat van deixar encara la 
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taula per desparar i van continuar mirant les fotos que 
havien salvat del prestatge: les del dia del seu casament, 
el casament dels fills, les dels pares, els avis… i les de les 
nombroses sortides.

Va fer l’efecte com si els dos tinguessin alhora el mateix 
pensament: feia temps que no en feien cap, d’escapada!, i 
sense quasi parlar-ne, van decidir marxar l’endemà.

No hagueren de decidir cap hora ni què s’emportaven, 
sempre ho feien de la mateixa manera: quan la son s’aca-
bava i amb poca roba.

Mentre ell es dirigia cap a la porta per tal de tancar el 
barri del jardí, ella se’l va mirar veient-hi el mateix home 
fort, alt i de tracte suau del qual continuava enamorada. 
Ara els pantalons començaven a bellugar-se una mica i l’es-
quena semblava haver oblidat la seva posició, però encara 
conservava aquell tou de cabells, ara blancs, és clar… El 
temps era l’únic que no havia canviat.

L’endemà s’afanyarien a pujar al cotxe, per, tranquil·la-
ment, dirigir-se a qualsevol lloc. El lloc tant els feia, el que 
anhelaven era l’escapada, passar uns quants dies allunyats 
de tot: dels fills, del futur nét que aviat arribaria —però que 
tant temps feia que gaudien—, de la casa i de les flors…

Ella va pensar en el seu nét. Els estimaria a ells, els avis, 
de la mateixa forma que ella havia estimat els seus?
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